




مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 

: هدنسیون

ینییان یمظاک  یسوم  اضر 

: یپاچ رشان 

روهشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  11بئاصم 

باتک 11تاصخشم 

12هراشا

هب 16میدقت 

بلاطم 17تسرهف 

29همدقم

نارگید تیب و  لها  ، مالسلا مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  بیاصم  لوا : 33لصف 

33هراشا

وا هیرگ  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  يارب  لاعتم  دنوادخ  یناوخ  هضور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  حبذ  هب  35هراشا 

مالسلاام هیلع  مدآ  يارب  لیئربج  ترضح  یناوخ  هضور  رد  افق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  36تبیصم 

نارای يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناوخ  هضور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  37تبیصم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  يدای  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياه  هسوب  مالسلا ، هیلع  هّللادبعابا  یکدوک  هللا -  همحر  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  38هضور 

دنرب یم  ار  شرس  البرک  رد  هکنیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  39ربخ 

دنرب یم  ار  شرس  هکنیا  هب  نداد  ربخ  ار و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ندید  باوخ  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  41هضور 

تسا هدوب  ناشیا  نماد  رد  تداهش  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هکنیا  هب  هراشا  مالسلااهیلع و  بنیز  ترضح  يارب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یناوخ  42تبیصم 

دیرب دنهاوخ  البرک  رد  ار  شنادنزرف  وا و  رس  هکنیا  هب  هملس  ُّما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نداد  44ربخ 

شسدقم رس  ییحی و  ترضح  زا  البرک  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرک  45دای 

درب دنهاوخ  دیزی  دزن  ار  شسدقم  رس  هکنیا  هب  نج  زا  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نداد  45ربخ 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  هب  46هراشا 

ماش يوما  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  افق ، زا  هدش  هدیرب  رس  هب  47هراشا 

هنیدم نوریب  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  اهرهش  رد  مالسلا  هیلع  نی  - سح ماما  رس  ندنادرگ  هب  48هراشا 

رباج اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نانخس  رد  اهرس  ندش  هدیرب  هب  49هراشا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  50تبیصم 

« جع  » نامز ماما  هیحان  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  51بئاصم 

نوخ رپ  52رس 

هفوک رد  يرغص  همطاف  ترضح  هبطخ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اد  لو خ- - سر نادنزرف  رس  ندیرب  هب  54هراشا 

هنیدم مدرم  هب  باطخ  هنیکس  ترضح  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادند  بل و  رب  دیزی  ندز  بوچ  هب  54هراشا 

هنیدم هب  البرک  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشگرب  ماگنه  هنیدم ، رد  ریشب  راعشا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  هب  55هراشا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  تبسن  توکس ، لاس  تسیب  زا  سپ  عیبر  لمعلا  56سکع 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  : مود 58لصف 

58هراشا

شا ینامیشپ  ترضح و  هزجعم  ندید  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندروآ  تسدب  لابند  هب  60قورسم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناشیپ  61نتسکش 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگ  هسوب  هب  اهگنس  ندز  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  61هضور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناشیپ  نتسکش  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  62هضور 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  رارطضا  قشع و  لتقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  63ادج 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگولگ  هب  یپ  رد  یپ  66ریشمش 

رمش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  67ِنیرفن 

اروشاع زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نداد  رارق  هزین  67يالاب 
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اروشاع زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نداد  رارق  هزین  67يالاب 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِنتفگ  رَبَْکا    ُ 68هّلَلا

هاگلتق لادوگ  رانک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  68رس 

مهدزای بش  رد  هاگلتق  لادوگ  رانک  مالسلا ، هیلع  یلع  69ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شبیرغ  ّدج  تداهش  رد  وا  هیرگ  و  جع » » نامز ماما  یناوخ  69هضور 

69هراشا

شنارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  جع » » نامز ماما  زوسناج  ياه  مالس  70فلا - 

هاگلتق تبیصم  هب  جع »  » نامز ماما  هراشا  74ب :

ترضح نآ  تداهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يولگ  رب  هزین  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  لوا : 78هضور 

هاگلتق يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  مود : 79هضور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يولگ  رب  رجنخ  تابرض  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  موس : 80هضور 

افق زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  مراهچ : 81هضور 

81هراشا

81روش

لد زا  83هلان 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  84لاحنابز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  ادج  ماگنه  خرس  داب  هایس و  رابغ  84درگ و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  ندشادج  ماگنه  شرع  نانطب  زا  86دایرف 

موثلک ُّما  نانخس  رد  افق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  هدیرب  هب  86هراشا 

موثلک ما  نانخس  رد  اه  هزین  يور  نادیهش  ياهرس  هب  86هراشا 

افق زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  هدیرب  هب  هاگلتق  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  87هراشا 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هدیرب  موقلح  مالسلااهیلع  بنیز  88ندیسوب 

88هراشا

( مالسلااهیلع بنیز  ترضح  لاحنابز   ) هدیرب ياهگر  89ندیسوب 

ینز 90هنیس 

ینز 92هنیس 

ینز 92هنیس 

هلال 93غاب 

ینز ریجنز  ینز و  94هنیس 

هدیرب ياهگر  ندیسوب  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  95هضور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  زا  يدای  نابراس و  تیانج  رب  مالسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  ّیلع و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ  97هلان و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندب  رس و  نایم  ییادج  هب  هللا  همحر  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  99هراشا 

تفرگ ماجنامالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  هک  ییاه  تناها  100تابرض و 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  موس : 103لصف 

103هراشا

هفوک فرطب  ناشیا  رس  لماح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  105نیرفن 

هفوک کیدزن  ردپ ، اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  لد  105ِدرد 

یلوخ هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  105رس 

105هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  یلوخ  رسمه  107لاحنابز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  یلوخ  رسمه  107لاحنابز 

یلوخ هناخ  رد  رشحم  نوتاخ  108لاحنابز 
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ردارب رس  اب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  110لاحنابز 

: دیوگ یم  110یلوخ 

: دیوگ یم  یلوخ  112نز 

ردارب هدیرب  رس  ندید  ماگنه  موثلک  ُّما  نانخس  هفوک و  هب  ادهش  ياهرس  112دورو 

112هراشا

هفوک رد  ین  رب  ادهش  115ياهرس 

هفوک هزاورد  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هب  باطخمالسلااهیلع  هیقر  ترضح  115لاحنابز 

اباب رس  اب  مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  117لاحنابز 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  یناشیپ  نتسکش  هفوک و  رهش  رد  ین  يور  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارون  119رس 

هفوک رد  ردارب  رس  ندید  ماگنه  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  یناوخ  120هیثرم 

120هراشا

ینز 123هنیس 

هزین رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  124رس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سأر  هب  باطخ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  لاح  128نابز 

ردارب رس  اب  بنیز  ترضح  128لاحنابز 

نینوخ 130رس 

هزین يالاب  رب  نآرق  تئارق  هفوک و  ياه  هچوک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  132ندینادرگ 

132هراشا

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندناوخ  133نآرق 

ناوخب 135نآرق 

مالسلااهیلع بنیز  ِبش  135هام 

هفوک رد  یتخرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  137نازیوآ 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  فرط  هب  باتش  اب  گنس و  اب  هدع يا  137تکرح 

نافاّرص رازاب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  138نازیوآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ندرک  تکاس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ادهش و  ياهرس  138ندروآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیربرس  رب  دایز  نبا  هناخ  ياهراوید  نینوخ  139هیرگ 

( هیلع هللا  هنعل   ) دایز نب  هللادیبع  طسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامشچ  نیشیپ و  ياهنادند  رب  ندز  139بوچ 

نیعل دایز  نبا  سلجم  ردمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  143هضور 

نیعل دایز  نبا  سلجم  ردمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  ندید  اب  راتخم  ندرک  144شغ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  زا  ینوخ  هرطق  145هزجعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هب  هدننک  تناها  145تبقاع 

نیعل دایز  نبا  سلجم  رد  ترضح  سدقم  رس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يافواب  رسمه  146بابُر 

ماش ات  هفوک  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مراهچ : 148لصف 

148هراشا

دنداد روبع  ار  ءارسا  اهرس و  هک  ماش  ات  هفوک  هار  150لزانم 

ماش هب  اهرس  150نداتسرف 

ماش ات  هفوک  هار  رد  ین  يالاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  151رس 

لوا لزنم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  اب  حیرفت  151يزاب و 

دیکچ نآ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  مامارس  ِنوخ  هرطق  کی  هک  لصوم  رد  یگنس  زا  نوخ  152ِششوج 

يدوهی ندش  ناملسم  ناّرح و  هزاورد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  153رس 

اهنآ هب  موثلک  ّما  ياعدو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تیامح  ناشرهش و  هب  ادهش  ياهرس  دورو  زا  رَِوبیس  لها  154تعنامم 
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اهنآ هب  موثلک  ّما  نیرفن  ادهش و  ياهرس  زا  کبلعب  رهش  مدرم  154لابقتسا 

ار سّدقم  ِرَس  لیئربج  ندیسوب  ماش و  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندرک  155هیرگ 

نیبیصن رد  نیمز  رب  ین  يالاب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  156نداتفا 

بهار رید  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  157رس 

بهار رید  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  158رس 

158هراشا

بهار 159رید 

بهار باوج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  159لاحنابز 

ماش ردمالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مجنپ : 160لصف 

160هراشا

رفص لوا  رد  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  162دورو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  ندید  رطاخ  هب  مدرم  زا  يرود  هام  162کی 

ماش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هدنروآ  نابز  زا  البرک  رد  نایدیزی  تایانج  163نایب 

نایماش يداش  نشج و  تاعاس و  باب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  165دورو 

165هراشا

نایماش 167هدنخ 

168روش

هدیرب ياهرس  هدهاشم  ماگنه  هب  دیزی  173راعشا 

ادهش ياهرس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِیچاشامت  رفن ، رازه  173دصناپ 

یماش درم  تناها  ماش و  هب  ارُسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  174دورو 

ناروتس ّمُس  ریز  نیمز و  يور  اهرس  175نداتفا 

گنس تباصا  اب  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  176حورجم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هب  یماش  نز  ِندز  177گنس 

ماش ياه  هچوک  رد  رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  177تبحص 

قشمد دجسم  ِرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  178بصن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  يور  نوعلم  دیزی  نتشاذگ  179اپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیشیپ  ياهنادند  رب  دیزی  نارزیخ  179بوچ 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  هلان  دیزی و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  180رس 

نارزیخ بوچ  دیزی و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  182هضور 

182هراشا

نارزیخ 184بوچ 

دوبک 185بل 

ردپ نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  ندید  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  ود  هنیکس  همطاف و  185هیرگ 

نیعل دیزی  سلجم  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ياهنادند  رب  دیزی  ندز  بوچ  هب  186هراشا 

186هراشا

رز تشت  188نایم 

« همزمز »190

نامهیم ِبل  رب  نارزیخ  191بوچ 

نابل ِلعل  رب  نارزیخ  192بوچ 

« ینز هنیس  »192

دیزی يزاب  جنرطش  بارش و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  194رس 
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دیزی ِسلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِرس  ِكرابم  نامشچ  زا  کشا  ندش  يراج  یفجن -  یشعرم  هّللا  تیآ  195هضور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  تیبلا و  لآ  يارسا  ندید  اب  ار ، شرس  دیزی ) رسمه   ) دنه 196نتسکش 

دیزی رسمه  دنه  ِندید  باوخ  دیزی و  خاک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِدرِگ  رب  199يرون 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تداهش  ماش و  هبارخ  رد  قَبَط  يور  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  201رس 

حورشم روطب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  202يارجام 

202هراشا

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هرابرد  203تایعابر 

هدش ادیپ  208هدشمگ 

هناورپ عمش و  210رادید 

ادیش 210لبلب 

نم 212ياباب 

لد 212هدقع 

ینز 214هنیس 

هدنهد لسغ  نز  هب  باطخ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  216لاحنابز 

هیقر 216ماش 

نایرگ 218مشچ 

ینزریجنز ینز -  220هنیس 

هبارخ رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  اب  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  222لاحنابز 

نیشن هبارخ  قوشعم  222قشاع و 

زور لهچ  ات  قشمد  عماج  دجسم  هرانم  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  222نتخیوآ 

قشمد رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نتفگ  224نخس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  ِتکرب  هب  مور  هاشداپ  ِریفس  ِتداهش  ندش و  224ناملسم 

دیزی هناخ  ِرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  225نتخیوآ 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رس  نیعل و  دیزی  رسمه  دنه  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  226هضور 

هنیدم هب  تکرح  ماگنه  ردپ  ِرس  ندید  يارب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  227ياضاقت 

رد هک  يرتگرزب  تبیصم  دندرب ، دیزی  سلجم  هب  دندرک و  نازیوآ  ماش  هزاورد  رد  دندرب ، هداز  مارح  دایز  نبا  رابرد  هب  ار  نآ  دش ، دراو  كرابم  رس  نیا  هب  زین  رگید  ياهتیذا  .دندرب  یم  تراسا  هنایزات  اب  ریجنز  لغ و  رد  ار  بنیز  دندز و  یم  هنایزات  یلیس و  ار  وا  نامیتی  لافطا و  رس ، نیا  ناگدید  ولج  رد  هوالعب  دندرک ، یم  باترپ  گنس  كرابم  رس  نآ  يوسب  هفوک  رد  هفوک و  ریسم  رد  دندرک ، نازیوآ  هفوک  رد  یتخرد  هب  نآ  رب  هوالع  دندرک  هزین  هب  ار  رس  دندرکن ، افتکا  مه  نیا  هب  اّما  دندرک  هزین  هب  تسا ) هدشن  ماجنا  لماک  نفد  دشاب  هدش  نفد  ندب  رگا  دوشن  نفد  رس  ات  تسوا و  رس  ناسنا  ندب  لصا  هک   ) ار شسّدقم  رس  ینعی  دندرک  دنلب  نیمز  زا  نیمز  رد  نفد  ضوعب  ار  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح  اّما  درپس  كاخ  هب  ار  دوخ  هاپس  ناگتشک  سحن  داسجا  درک و  فقوت  البرک  نابایب  رد  زور  کی  اروشاع  زادگناج  هعقاو  زا  سپ  نوعلم  دعس  نبا  یتح  دننک ، یم  نفد  ار  هدرم يا  افوتم و  ره  تسا  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  نفد  تبیصم  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح  ياهتبیصم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  كرابم  رس  فلتخم  ياهتبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  لوا  هضور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  فلتخم  ياهتبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  مود  229هضور 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  دهاشم  مشش : 231لصف 

231هراشا

هامح رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  233دجسم 

فجن لامش  رد  هناّنح -  دجسم  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  سأر  233دهشم 

قشمد رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  234سأر 

بلح رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  235دهشم 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  نفد  لحم  رد  لاوقا  متفه : 237لصف 

237هراشا

مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  نفد  لحم  رد  239لاوقا 

ندب هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  قاحلا  239البرک - 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندب  رانک  رد  فرشا  240فجن 

عیقب رد  240هنیدم 

سیدارفلا باب  رد  240قشمد 

ریغصلا باب  ناتسربق  رد  241قشمد 
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نالقسع رد  241نیطسلف 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  ماقم  هرهاق -  رد  241رصم 

ادَهُّشلا سوُؤُر  بئاصم  متشه : 243لصف 

243هراشا

نیمز رب  رصق  يالاب  زا  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رس  245نتخادنا 

245هراشا

ینز 245هنیس 

دیزی يارب  یناه  ملسم و  رس  246نداتسرف 

دایز نبا  رصق  هب  رس  ود  نآ  ندرب  ملسم و  نالفط  ود  رس  246ندرکادج 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رگشل  يوس  هب  ار ، بهو  رس  249نتخادنا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لامتسد  یحایر و  دیزی  نب  ّرح  حورجم  250رس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  يوس  هب  هدانج  نب  ورمع  رس  ندرک  250باترپ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لقنب  یترایز  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  رهطم  رس  زا  251يدای 

هبعش هس  ریت  اب  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  رس  ندش  251ادج 

ترضح نآ  رس  ندیرب  مالسلا و  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  ربق  256شبن 

256هراشا

257همزمز

نابغاب ياه  258هیرگ 

260هراپهام

رظتنم 260ردام 

هلمرح هبعش  هس  261ریت 

یهام 262لثم 

بآ 262یطحق 

نادیهش هدیرب  264ياهرس 

بسا ندرگ  رب  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابا  ترضح  رهطم  رس  264نتخیوآ 

اه هزین  يور  رب  ادهش  ياهرس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  265هضور 

ادهش ياهرس  ندیرب  تبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  267هضور 

267هراشا

هزین رب  267ياهرس 

البرک يادهش  ياهرس  268نفدم 

هاگن کیرد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم  مهن : 271لصف 

271هراشا

البرک * 273

هفوک * 273

ماش * 273

هار نیب  لزانم  * 274

عبانم 275تسرهف 

« راعشا بتک  »276

هللا همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  موُمْهَْملا » ُسََفن   » باتک 277كرادم 

باتک 278یفرعم 

زکرم 279هرابرد 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 

باتک تاصخشم 

 - 1347 اضر ، ینیئان ، یمظاک  یسوم  هسانشرس : 

/ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رهطم  رـس  ياه  تبیـصم  اه و  هضور  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  سار  بئاصم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.ینییان یمظاک  یسوم  اضردیس 

.1390 روهشم ، مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  224 يرهاظ :  تاصخشم 

6-29-8350-964-978: لایر 42000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  223 ؛ [ - 221  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

اه يراوگوس  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

.ق 61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 

ع)  ) تیب لها  ییارس  هحیدم  هحیدم و  عوضوم : 

اه هعومجم  نرق 14 --  یبهذم --  رعش  عوضوم : 

BP260/م8م6 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/74 ییوید :  يدنب  هدر 

2903163 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

روهشم تاراشتنا  هسسؤم 

: شخپ زکرم 

روه - شم تاراشتنا  هسسوم 

7746806 نفلت : كالپ 5 /  رخآ -  هقبط  سدق -  ژاساپ  مرا -  نابایخ  مق :

7831646 نفلت : كالپ 8 /   / هچوک 26 هیمس /  راولب  مق : يزکرم : رتفد 

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 
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ص:1

هراشا

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 
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ص:2

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 
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ص:4

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 
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هب میدقت 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  همئالا ، ُّما  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هدیدغاد  ردام 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  بئاصملا  ُّما  شا ، هدیدمغ  رهاوخ 

مالسلااهیلع موثلک  ُّما  ترضح  شا ، هدید  تبیصم  رهاوخ 

هیقر هنیکس و  همطاف -  ترضح  شزیزع ، نارتخد 

ونابرهش یلیل و  بابُر -  شرادافو ، نارسمه 

ص:5

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 
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بلاطم تسرهف 

15 همدقم ···

: لوا لصف 

نارگید تیب و  لها  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم 

21 وا ··· هیرگ  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  يارب  لاعتم  دنوادخ  یناو  هضور خ- رد  مالسلا  هیلع  نی  - سح ماما  حبذ  هب  هراشا 

22 مالسلاامهیلع ··· مدآ  يارب  لیئربج  ترضح  یناوخ  هضور  رد  افق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مامارس  ندیرب  تبیصم 

23 نارای ··· يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناوخ  هضور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  تبیصم 

هّللادبعابا یکدوک  هللا -  همحر  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  هضور 

24 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  يدای  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياه  هسوب  مالسلا ، هیلع 

25 دنرب ··· یم  ار  شرس  البرک  رد  هکنیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  ربخ 

هب نداد  ربخ  ار و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ندید  باوخ  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 
27 دنرب ··· یم  ار  شرس  هکنیا 

ماما رس  هکنیا  هب  هراشا  مالسلااهیلع و  بنیز  ترضح  يارب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یناوخ  تبیصم 

ص:6

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 
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28 تسا ··· هدوب  ناشیا  نماد  رد  تداهش  ماگنهمالسلا  هیلع  نیسح 

30 دیرب ··· دنهاوخ  البرک  رد  ار  شنادنزرف  وا و  رس  هکنیا  هب  هملس  ُّما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندادربخ 

31 شسدقم ··· رس  ییحی و  ترضح  زا  البرک  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرک  دای 

31 دربدنهاوخ ··· دیزی  دزن  ار  شسدقمرس  هکنیا  هب  نج  زا  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندادربخ 

32 هفوک ··· رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  هب  هراشا 

33 ماش ··· يوما  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  افق ، زا  هدش  هدیرب  رس  هب  هراشا 

34 هنیدم ··· نوریب  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخرد  اهرهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندنادرگ  هب  هراشا 

35 رباج ··· اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نانخس  رد  اهرس  ندش  هدیرب  هب  هراشا 

36 مالسلا ··· هیلع  اضر  ماما  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  تبیصم 

37 جع ···»  » نامز ماما  هیحان  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم 

39 هفوک ··· رد  يرغص  همطاف  ترضح  هبطخ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اد  لو خ- - سر نادنزرف  رس  ندیرب  هب  هراشا 

39 هنیدم ··· مدرم  هب  باطخ  هنیکس  ترضح  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادند  بل و  رب  دیزی  ندز  بوچ  هب  هراشا 

··· هنیدم هب  البرک  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشگرب  ماگنه  هنیدم ، رد  ریشب  راعشا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیرب  رـس  هب  هراشا 
40

41 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  تبسن  توکس ، لاس  تسیب  زا  سپ  عیبر  لمعلا  سکع 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مود : لصف 

45 شا ··· ینامیشپو  ترضح  هزجعم  ندیدو  مالسلا  هیلع  نیسح  مامارس  ندروآ  تسدب  لابند  هب  قورسم 

46 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  یناشیپ  نتسکش 
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46 ملسو ··· هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگ  هسوب  هب  اهگنس  ندز  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

47 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  یناشیپ  نتسکش  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

48 مالسلااهیلع ··· بنیز  ترضح  رارطضا  قشع و  لتقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  ادج 

51 هاگلتق ··· رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگولگ  هب  یپ  رد  یپ  ریشمش 

52 رمش ··· هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِنیرفن 

52 اروشاع ··· زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نداد  رارق  هزین  يالاب 

53 البرک ··· رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِنتفگ  رَبْکَا    ُ هّللَا

53 هاگلتق ··· لادوگ  رانک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

54 مهدزای ··· بش  رد  هاگلتق  لادوگ  رانک  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما 

54 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  شبیرغ  ّدج  تداهش  رد  وا  هیرگ  و  جع » » نامز ماما  یناوخ  هضور 

60 ترضح ··· نآ  تداهشو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يولگ  رب  هزین  يرتشوشرفعج -  خیش  جاحزا  : لوا هضور 

61 هاگلتق ··· يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  مود : هضور 

62 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  يولگ  رب  رجنخ  تابرض  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  موس : هضور 

63 افق ··· زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  مراهچ : هضور 

65 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  ادج  ماگنه  خرس  داب  هایس و  رابغ  درگ و 

67 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رس  ندشادج  ماگنه  شرع  نانطب  زا  دایرف 

67 موثلک ··· ُّما  نانخس  رد  افق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  هدیرب  هب  هراشا 

67 موثلک ··· ما  نانخس  رد  اه  هزین  يور  نادیهش  ياهرس  هب  هراشا 

68 افق ··· زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  هدیرب  هب  هاگلتق  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هراشا 

69 ار ··· مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هدیرب  موقلح  مالسلااهیلع  بنیز  ندیسوب 
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73 هدیرب ··· ياهگر  ندیسوب  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 
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نسح همطاف و  ّیلع و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ  هلان و 

75 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  زا  يدای  نابراس و  تیانج  رب  مالسلا  مهیلع 

77 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  ندب  رس و  نایم  ییادج  هب  هللا  همحر  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  هراشا 

78 تفرگ ··· ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  هک  ییاه  تناها  تابرض و 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  موس : لصف 

83 هفوک ··· فرطب  ناشیا  رس  لماح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  نیرفن 

83 هفوک ··· کیدزن  ردپ ، اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  لد  ِدرد 

83 یلوخ ··· هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس 

88 ردارب ··· هدیرب  رس  ندید  ماگنه  موثلک  ُّما  نانخس  هفوک و  هب  ادهش  ياهرس  دورو 

93 مالسلااهیلع ··· بنیز  ترضح  یناشیپ  نتسکشو  هفوک  رهشرد  ین  يور  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارون  رس 

94 هفوک ··· رد  ردارب  رس  ندید  ماگنه  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  یناوخ  هیثرم 

101 هزین ··· يالاب  رب  نآرق  تئارق  هفوک و  ياه  هچوک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندینادرگ 

104 هفوک ··· رد  یتخرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  نازیوآ 

104 هفوک ··· رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  فرط  هب  باتش  اب  گنس و  اب  يا  هدع  تکرح 

105 نافاّرص ··· رازاب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  نازیوآ 

105 مالسلا ··· هیلع  داجس  ماما  ندرک  تکاس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ادهش و  ياهرس  ندروآ 

106 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  هدیربرس  رب  دایز  نبا  هناخ  ياهراوید  نینوخ  هیرگ 

نیسح ماما  نامشچو  نیشیپ  ياهنادندرب  ندز  بو  چ-

106 هیلع ···) هّللا  هنعل  ) دایز نب  هّللادیبع  طسوتمالسلا  هیلع 

110 نیعل ··· دایز  نبا  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 
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111 نیعل ··· دایز  نبا  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  ندید  اب  راتخم  ندرک  شغ 

112 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رس  زا  ینوخ  هرطق  هزجعم 

112 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رس  هب  هدننک  تناها  تبقاع 

113 نیعل ··· دایز  نبا  سلجم  رد  ترضح  سدقم  رس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يافواب  رسمه  بابُر 

ماش ات  هفوک  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مراهچ : لصف 

117 دنداد ··· روبع  ار  ءارسا  اهرس و  هک  ماش  ات  هفوک  هار  لزانم 

117 ماش ··· هب  اهرس  نداتسرف 

118 ماش ··· ات  هفوک  هار  رد  ین  يالاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

118 لوا ··· لزنم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  اب  حیرفت  يزاب و 

119 دیکچ ··· نآ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  مامارس  ِنوخ  هرطق  کی  هک  لصوم  رد  یگنس  زا  نوخ  ِششوج 

120 يدوهی ··· ندش  ناملسم  ناّرح و  هزاورد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس 

121 اهنآ ··· هب  موثلک  ّما  ياعد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  تیامح  ناشرهش و  هب  ادهش  ياهرس  دورو  زا  رَِوبیس  لها  تعنامم 

121 اهنآ ··· هب  موثلک  ّما  نیرفن  ادهش و  ياهرس  زا  کبلعب  رهش  مدرم  لابقتسا 

··· ار سّدقم  ِرَس  لیئربج  ندیسوب  ماش و  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندرک  هیرگ 
122

123 نیبیصن ··· رد  نیمز  رب  ین  يالاب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نداتفا 

124 بهار ··· رید  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس 
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ماش رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مجنپ : لصف 

129 رفص ··· لوا  رد  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دورو 

129 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رس  ندید  رطاخ  هب  مدرم  زا  يرود  هام  کی 

130 ماش ··· هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هدنروآ  نابز  زا  البرک  رد  نایدیزی  تایانج  نایب 

131 نایماش ··· يداش  نشج و  تاعاس و  باب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دورو 

136 هدیرب ··· ياهرس  هدهاشم  ماگنه  هب  دیزی  راعشا 

136 ادهش ··· ياهرس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِیچاشامت  رفن ، رازه  دصناپ 

137 یماش ··· درم  تناها  ماش و  هب  ارُسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  دورو 

138 ناروتس ··· ّمُس  ریز  نیمز و  يور  اهرس  نداتفا 

139 گنس ··· تباصا  اب  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  حورجم 

140 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رس  هب  یماش  نز  ِندز  گنس 

140 ماش ··· ياه  هچوک  رد  رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  تبحص 

141 قشمد ··· دجسم  ِرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  بصن 

142 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رس  يور  نوعلم  دیزی  نتشاذگ  اپ 

142 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  نیشیپ  ياهنادند  رب  دیزی  نارزیخ  بوچ 

143 مالسلااهیلع ··· بنیز  ترضح  هلان  دیزی و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

145 نارزیخ ··· بو  - چو دیزی  سلجمرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

148 ردپ ··· نادندو  بلرب  نارزیخ  بوچ  ندیداب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  ود  هنیکسو  همطاف  هیرگ 

دیزی سلجم  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  ياهنادـند  رب  دـیزی  ندز  بوچ  هب  هراـشا 
149 نیعل ···
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154 دیزی ··· يزاب  جنرطش  بارش و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس 

155 دیزی ··· ِسلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِرس  ِكرابم  نامشچ  زا  کشا  ندش  يراج  یفجن -  یشعرم  هّللا  تیآ  هضور 

156 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رسو  تیبلا  لآ  يارسا  ندیداب  ، ار شرس  ( دیزیرسمه ) دنه نتسکش 

159 دیزی ··· رسمه  دنه  ِندید  باوخ  دیزی و  خاک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِدرِگ  رب  يرون 

161 مالسلااهیلع ··· هیقر  ترضح  تداهش  ماش و  هبارخ  رد  قَبَط  يور  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

162 حورشم ··· روطب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  يارجام 

173 زور ··· لهچ  ات  قشمد  عماج  دجسم  هرانم  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نتخیوآ 

174 قشمد ··· رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نتفگ  نخس 

174 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  ِتکرب  هب  مور  هاشداپ  ِریفس  ِتداهش  ندش و  ناملسم 

175 دیزی ··· هناخ  ِرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نتخیوآ 

176 مالسلا ··· هیلع  ءادهشلا  دیس  رس  نیعل و  دیزی  رسمه  دنه  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

177 هنیدم ··· هب  تکرح  ماگنه  ردپ  ِرس  ندید  يارب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ياضاقت 

178 مالسلا ··· هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  كرابمرس  فلتخم  ياهتبیصم  يرتشوشرفعج -  خیش  جاح  لوا  هضور 

179 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  فلتخم  ياهتبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  مود  هضور 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  دهاشم  مشش : لصف 

183 هامح ··· رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دجسم 

183 فجن ··· لامش  رد  هناّنح -  دجسم  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  سأر  دهشم 

184 قشمد ··· رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر 
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185 بلح ··· رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دهشم 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  نفد  لحم  رد  لاوقا  متفه : لصف 

189 مالسلا ··· هیلع  نیسحلا  سأر  نفد  لحم  رد  لاوقا 

189 ندب ··· هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  قاحلا  البرک - 

یلع ترضح  ندب  رانک  رد  فرشا  فجن 

190 مالسلا ··· هیلع 

190 عیقب ··· رد  هنیدم 

190 سیدارفلا ··· باب  رد  قشمد 

191 ریغصلا ··· باب  ناتسربق  رد  قشمد 

191 نالقسع ··· رد  نیطسلف 

191 مالسلا ··· هیلع  نیسحلا  سأر  ماقم  هرهاق -  رد  رصم 

ادَهُّشلا سوُؤُر  بئاصم  متشه : لصف 

195 نیمز ··· رب  رصق  يالاب  زا  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رس  نتخادنا 

196 دیزی ··· يارب  یناه  ملسم و  رس  نداتسرف 

196 دایز ··· نبا  رصق  هب  رس  ود  نآ  ندرب  ملسم و  نالفط  ود  رس  ندرکادج 

198 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رگشل  يوس  هب  ار ، بهو  رس  نتخادنا 

199 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  لامتسد  یحایر و  دیزی  نب  ّرح  حورجم  رس 

199 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  رکشل  يوس  هب  هدانج  نب  ورمع  رس  ندرک  باترپ 
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ربکا یلع  ترضح  رهطم  رس  زا  يدای 

200 مالسلا ··· هیلع  قداص  ماما  زا  لقنب  یترایز  رد  مالسلا  هیلع 

200 هبعش ··· هس  ریت  اب  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  رس  ندش  ادج 

205 ترضح ··· نآ  رس  ندیرب  مالسلا و  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  ربق  شبن 

206 جع ···»  » نامز ماما  هسّدقم  هیحان  ترایز  رد  راوخریش -  عیضر -  لفط  حبذ  هب  هراشا 

210 نادیهش ··· هدیرب  ياهرس 

لضفلا ابا  ترضح  رهطم  رس  نتخیوآ 

210 بسا ··· ندرگ  رب  مالسلا  هیلع 

212 اه ··· هزین  يور  رب  ادهش  ياهرس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

213 ادهش ··· ياهرس  ندیرب  تبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

214 البرک ··· يادهش  ياهرس  نفدم 

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مهن : لصف 

218 البرک ··· * 

218 هفوک ··· * 

218 ماش ··· * 

219 هار ··· نیب  لزانم  * 

221 عبانم ··· تسرهف 

223 هللا ··· همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  موُمْهَْملا » ُسَفَن   » باتک كرادم 
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

لها ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ام  ياقآ  دیـس و  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار ، يادخ  شیاتس 
.تمایق زور  ات  ناشیا  نانمشد  رب  دنوادخ  تنعل  داب و  وا  يادف  ام  ناج  هک  جع »  » يدهم ترضح  اصوصخ  مالسلا  مهیلع  وا  تیب 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .ِهاجَّنلا  ُهَنیِفَـس  يدُْـهلا َو  ُحابْـصِم  َْنیَـسُْحلا  َّنِا  ملـسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  لاـق 
هیلع نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  یناوخ و  هحون  هراـبرد  .تسا  تاـجن  یتـشک  تیادـه و  غارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـنامه  دوـمرف :

ترضح زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هکنیا  اصوصخ  تسا ، هدش  دراو  يدایز  تایاور  ترضح  نآ  بئاصم  رب  کشا  نتخیر  ومالسلا 
مهم نیا  رب  يا  هنوگ  هب  کی  ره  ناشیا ، تیبلها  ومالـسلا  مهیلع  ام  ناماما  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربماـیپ  اـت  هتفرگ  مدآ 

، اهرابملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  .دـنا  هداد  البرک  دیهـش  رب  مغ  نزح و  ءاـکب و  سرد  اـم  هب  ًـالمع  هتـشاد و  دـیکات 
ردپ دومرف : یممالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هتسیرگ  ترضح  نآ  بئاصم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ندیداب 
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(1) .میرگ یم  مسوب و  یم  ار  تیاهریشمش  ياج  مناج  رسپ  دومرف : یم  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ناج 

هک ییاج  ات  دنا  هتسیرگ  کشا ، هتشک  نآ  رب  هتـشاد و  یمارگ  ار  زیزع  نآ  دای  نوگانوگ  ياهتبـسانم  هب  زین ، مالـسلا  مهیلع  ام  ناماما 
هیلع داجـس  ماما  .دـنا  هدومرف  ءاشنا  ناشبیرغ  دـج  هرابرد  تسا  متام  مغ و  نزح و  رـسارس ، هک  ار  هیحاـن  تراـیز  جـع »  » ناـمز ماـما 

ره دنا : هدومرف  ییاج  رد  .دنتـسیرگ و  یم  ردپ  دای  هب  ارارک  دندوب  تایح  دیق  رد  ردپ  تداهـش  زا  سپ  هک  ینامز  تدـم  رد  مالـسلا 
یم ياج  تشهب  ياه  هفرغ  رد  ار  وا  ادخ  ددرگ ، ناور  شا  هنوگ  هب  ات  دوش  نیکشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  رب  شمـشچ  هک  ینمؤم 

رد ار  وا  ادخ  ددرگ ، ناور  شیاه  هنوگ  رب  ات  دوش  نیکـشا  شمـشچ  دیـسر  ام  هب  نمـشد  زا  هک  يرازآ  يارب  هک  ینمؤم  ره  دـهد و 
هب وا  يرای  يارب  هک  يا  هتـشرف  رازه  راهچ  نونکا  مه  دـنا و  هتـسیرگ  وا  رب  زین  هکئالم  هکلب  اهناسنا ، اهنت  هن  .دـهد  یم  ياـج  تشهب 

دولآ كاخ  كانمغمالسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ربق  فارطا  رد  دنراد و  روضح  البرک  رد  دنتفای  هتشک  ار  وا  دنا و  هدمآ  نیمز 
ناـیرگ وا  مغ  رد  سنا  نج و  .دـننک  یم  هقردـب  ددرگرب  یتـقو  لابقتـسا و  ار  وا  دـیایب  ترـضح  تراـیز  هب  هک  يرئاز  ره  دنتـسه و 

(2) .دش گنر  نینوخ  ترضح  نآ  تداهش  رد  نامسآ  ودندش 

ملاع نامولظم  رورـس  رب  هیرگ  رد  هدـش ، هارمه  نامـسآ  نیمز و  هکئالم و  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  اب  مه  ام  ات  اـیب  زیزع ، يا  سپ 
.میشاب هتشاد  یمهس 

زا .میامن  نیودـت  مالـسلا  هیلع  نیـسُح  ماما  رهطم  رـس  بئاـصم  دروم  رد  ار  یـصاخ  لـتقم  متـشاد  رظن  رد  بناـجنیا ، هک  دوب  یتدـم 
عوضوم نیا  اب  یباتک  نونک  ات  هک  ییاجنآ 
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هک مدش  نآ  رب  مشاب  هتشاد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمعن  رپ  هرفـس  رـس  رب  یکچوک  مهـس  هکنیا  رگید  فرط  زا  ما و  هدیدن  صاخ 
، هدروآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  هب  عجار  هک  ار  بئاصم  زا  هچ  نآ  هدرک ، یـسررب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  يربتعم  لتقم  باتک 
هک یمق  سابع  خیـش  جاـح  مومهملا  سفن  فیرـش  باـتک  وجتـسج ، زا  سپ  .میاـمن  پاـچ  یلقتـسم  باـتک  رد  هدومن ، يروآ  عمج 

هدرک و یسررب  ار ، نآ  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  مدومن و  باختنا  ار  تسا  هدش  همجرت  يا  هرمک  رقاب  دمحم  خیش  هّللا  تیآ  ترضح  هلیسوب 
.مدرکادج ار  رظن  دروم  بئاصم 

، دـشاب رت  باذـج  رت و  لـماک  رـضاح ، لـتقم  هک  تهج  نآ  زا  .مدرک  هعجارم  باـتک  نیا  رب  عرف  ناونع  هب  زین  يرگید  عباـنم  هب  هتبلا 
هک ار  يراعـشا  بئاصم  یـضعب  هراب  رد  نینچمه  .ما  هدروآ  زین  ار  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  هّللا  تیآ  ياه  هضور  زا  ییاـه  هنومن 

.ما هدرک  هفاضا  ....و  ینز  هنیس  روش ، هیثرم ، یعابر ، زا  معا  هدش ، هدورس  عوضوم  نآ  هرابرد 

هک منک  یم  رکشت  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد  .تسا  هدوب  یلاخ  لتاقم  بتک  نیب  رد  نآ  ياج  هک  تسا  يون  راک  دسر  یم  رظنب  اذل 
ممولظم بیرغ و  ندب و  نینوخ  بابرا  زا  دشاب و  هتـشاد  یمهـس  ینیـسح  هوکـشاب  هاگتـسد  رد  داد ، هزاجا  قیفوت و  دوخ  دبع  نیا  هب 
.دـیامن يروآدرگ  ار  باـتک  نـیا  هـک  داد  تـصخر  شناتـسآ  دـبع  نـیا  هـب  هـک  منونمممالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  هّللادـبعابا  ترـضح 

نایعیش زا  ار  ام  هک  مهد  یم  مسقمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ارهز ، زیزع  هدیرب  رس  هب  ار  لاعتمدنوادخ 

.دهد رارق  ترخآ  رد  ناشتعافش  دروم  ایند و  رد  ناشیا  تفرعم  اب  نارئاز  زا  ماما و  نآ  صاخ 
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هک منک  یم  تساوخرد  هنازجاع  دـنزیر ، یم  متام  کشا  ملاع  نامولظم  رورـس  رب  هدرک و  هعلاـطم  ار  لـتقم  نیا  هک  یناـسک  همه  زا 
.دننکن شومارف  شیوخریخ  ياعد  زا  تامم  تایح و  رد  ار  ریصقت  اپارس  ریقح  نیا 

هسدقملا مق 

ینییان یمظاک  یسوم  اضر  دیس 

ق 1424 ه - ش -  1382ه -
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نارگید تیب و  لها  ، مالسلا مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  بیاصم  لوا : لصف 

هراشا
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دیفس هحفص 
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وا هیرگ  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  يارب  لاعتم  دنوادخ  یناوخ  هضور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  حبذ  هب  هراشا 

: تسا هدمآ  قودص  یلاما  زا  لقن  هب  ثیدح 6  راحب  دلج 44  هحفص 225  رد 

هیلع میهاربا  هب  دنوادخ  هکیتقو  دندومرف : هک  مدینشمالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : یم  هدرک  لقن  لضف  زا  هبیتق  نبا  زا  سودبع  نبا 
هک تساوخ  یم  میهاربا  دنک ، حبذ  داتسرف  میهاربا  يارب  هک  ار  يدنفسوگ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  شدنزرف  ياجب  هک  درکرما  مالـسلا 
هب هک  يزیچ  نآ  دسرب  شبلق  هب  ات  دش  یمن  رما  شرـسپ  ياج  دنفـسوگ  حبذ  هب  درک و  یم  حـبذ  دوخ  تسد  اب  ار  لیعامـسا  شرـسپ 

ار بئاصم  رب  باوث  لها  ماقم  نیرتالاب  لمع  نیا  ببـس  هب  اـت  دـنک  یم  حـبذ  دوخ  تسد  اـب  ار  شدـنزرف  نیرتزیزع  هک  يردـپ  بلق 
هدیرفاینار یقلخ  اراگدرورپ  درک : ضرع  تسیک ؟ وت  دزن  مقلخ  نیرت  بوبحم  میهاربا  يا  درک : یحو  وا  هب  دنوادخ  .ددرگ  قحتـسم 

.دشاب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وت  بیبح  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  هک  يا 

وا دنزرف  ایآ  دومرف : .مراد  تسود  رتشیب  ار  وا  درک : ضرع  ار ؟ تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  ایآ  درک : یحو  وا  هب  زاب  دنوادخ 
تـسد هب  متـس  اـب  وا  دـنزرف  حـبذ  اـیآ  دومرف : .تسا  رت  بوبحم  وا  دـنزرف  درک : ضرع  تدوخ ؟ دـنزرف  اـی  تسا  رت  بوبحم  وـت  دزن 

؟ نم تعاط  رد  دوخ ، تسد  اب  تدنزرف  حبذ  ای  وت  بلق  هب  تسا  رتروآدرد  شنانمشد 
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رتروآدرد نم  لد  يارب  شنانمشد  تسد  هب  وا  حبذ  اراگدرورپ  درک : ضرع 

اب وا  زا  دعب  ار  نیـسح  وا  دنزرف  دنتـسه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  دـنراد  نامگ  هک  یهورگ  میهاربا  يا  دومرف : .تسا 
.دندرگ یم  نم  بضغ  راوازس  لمع  نیا  رطاخب  دنشک و  یم  ناودع  ملظ و 

رب ار  وـت  هلاـن  عزج و  میهاربا  يا  درک : یحو  وا  هب  دـنوادخ  .تسیرگ  دـمآ و  درد  هب  شلد  دز و  هلاـن  تاـملک  نیا  ندینـشاب  میهاربا 
نیرتـالاب وت  هب  مدرک و  ادـف  نیـسح  لـتق  نیـسحرب و  وت  هلاـن  عزج و  هب  يدرک  یم  حـبذ  دوخ  تسد  اـب  رگا  هک  لیعامـسا  تدـنزرف 

(1) «. ٍمیظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَفَو  : » دیامرف یم  هک  دنوادخ  لوق  تسا  نیا  مدرک و  بجاو  ار  بئاصم  رب  باوث  لها  تاجرد 

مالسلاام هیلع  مدآ  يارب  لیئربج  ترضح  یناوخ  هضور  رد  افق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  تبیصم 

هللا یلـص  ربمغیپ  مان  شرع  قاس  رد  تسا : هتفگ   (2) «. دروخرب شراگدرورپ  فرط  زا  یتاملک  هب  مدآ  : » ریـسفت رد  نیمثلاّرُد  بحاص 
رطاف ای  یلع و  قحب  یلاع  ای  دمحم و  قحب  دیمَح  ای  تفگ : داد و  دای  وا  هب  لیئربج  دید و  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  ملسو و  هلآ  هیلع و 

تخیر ورف  شلد  دش و  ناور  شیاهکشا  درب  ار  نیسح  مان  نوچ  ناسحالا ، کنم  نیـسحلا و  نسحلا و  قحب  نسحم  ای  همطاف و  قحب 
یم راتفرگ  یتبیـصم  هب  تدـنزرف  نیا  تفگ : لیئربج  دـش ؛  ناور  مکـشا  تسکـش و  ملد  نیمجنپ ، رکذ  رد  لـیئربج  ردارب  تفگ : و 
، دوش هتشک  سک  یبو  اهنت  بیرغ و  هنشت و  تفگ : دشاب ؟ هچ  نآ  ردارب  يا  تفگ : دشاب ، کچوک  نآ  ربارب  رد  اهتبیصم  هک  دوش 
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نایم دود  نوچ  یگنشت  هک  اجنآ  ات  هارصان ! هلق  او  هاشطع ! او  دیوگ : یم  هک  مدآ  يا  ار  وا  ینیبب  رگا  تسین و  نیعم  رـصان و  وا  يارب 
شنانمشد دوش و  هدیرب  شرس  افق  زا  دنفسوگ  نوچ  گرم و  ناراب  ریشمشاب و  زج  دهدن  شباوج  یـسک  دوش ، هلـصاف  نامـسآ  وا و 

ادخ ملع  رد  .دنشاب  اه  نآاب  شنانز  دننادرگب و  اهرهش  رد  اه  هزین  رس  رب  ار  شنارای  دوخ و  ياهرـس  دننک و  تراغ  ار  شهاگ  همیخ 
(1) .دنتسیرگ هدرم ) ناوج   ) هدرم دور  نز  نوچ  لیئربج  مدآ و  تسا و  هتشذگ  نینچ 

نارای يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناوخ  هضور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  تبیصم 

مالسلا هیلع  نسح  هک  مدوب  هتسشن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  نم  تفگ : هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس 
دید هک  مه  ار  وا  دمآمالسلا ، هیلع  نیـسح  دیناشن و  دوخ  تسار  نار  رب  ار  وا  ایب و  ایب  دومرف : تسیرگ و  دید  ار  وا  نوچ  دمآ و  شیپ 

دیبلط و دوخ  دزن  تسیرگ و  دید  هک  مه  ار  وا  دمآ ، مالـسلااهیلع  همطاف  سپـس  و  دیناشن ، پچ  نار  رب  دیبلط و  دوخ  دزن  تسیرگ و 
؛ دـیناشن دوـخ  تسار  تمـس  رب  دـیبلط ، دوـخ  دزن  تسیرگ و  دـید  هک  مـه  ار  وا  دـمآ ، مالـسلا  هـیلع  یلع  سپ  دـیناشن ، دوـخ  شیپ 
: دومرف يوش ؟ داش  شندید  زا  هک  دوبن  اهنیا  زا  یـسک  یتسیرگ ، يدید  ار  اهنیا  زا  مادک  ره  هّللا ، لوسر  ای  دنتفگ : يو  هب  شباحـصا 
ما هیرگ  تسین و  اهنیا  زا  رت  بوبحم  نم  شیپ  یـشک  سفن  نیمز  يور  رد  هدیزگرب ، قلخ  عیمج  رب  هداتـسرف و  توبن  هب  ارم  هکنآ  هب 
مرح هب  مرگن  یم  ایوگ  دننک و  یم  نیـسح  مرـسپ  نیا  رب  هچنآ  دمآ  مدای  هب  دسر و  یم  اهنیا  هب  نم  زا  سپ  هک  تسا  ییاهرازآ  يارب 

ناناملسم زا  يا  هتسد  دنک و  چوک  الب  برک و  نیمز  دوخ  هاگلتق  نیمز  هب  دنهدن و  شهانپ  هدش و  هدنهانپ  مربق  و 
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كاخ يور  شبسا  زا  دنا و  هدز  وا  هب  يریت  هک  شمرگن  یم  ایوگ  دنـشاب ، متما  يادهـش  تاداس  تمایق  رد  نانآ  دننک ، يرای  ار  يو 
هلان دنایرگ و  ار  دوخ  نایفارطا  تسیرگ و  دیشک و  يا  هلان  سپـس  .دنربب  ار  شرـس  هنامولظم  دنفـسوگ ، دننام  سپـس  هداتفا  تکاله 

نم زا  سپ  منادـناخ  ار  هـچنآ  مـنک  تیاکــش  وـت  هـب  ایادـخ  راـب  دوـمرف : یم  دـش و  دـنلب  اـج  زا  سپــس  تساـخرب ، هـمه  زا  نوـیش 
(1) .دنروخرب

زا يدای  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياه  هسوب  مالسلا ، هیلع  هّللادبعابا  یکدوک  هللا -  همحر  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  هضور 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش 

رد ار  مولظم  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندوب  هک  لفط  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح 

دیـس يراد  هچب  .دندرپس  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  وا  زور  دنچ  زا  سپ  .دـنداد  یم  ریـش  دوخ  ماهبا  تشگنا  اب  لوا  ياهزور 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ياهسابل  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  .دوبملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا 

ياـه هسوـب  تـشاد ، یـصاخ  ماـمتها  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ندیـسوب  رد  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیناشوپ ، یم  شنت  رب 
، دنسوب یم  ار  لافطا  يور  تروص و  هک  تسا  مسر  الومعم  .درک  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  یصوصخم 

یم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يولگ  ریز  یهاگ  دیسوب ، یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تروص  یهاگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما 
بل و دیسوب ، یم  ارمالسلا  هیلع  نیسح  لد  يور  دز  یم  الاب  ار  نهاریپ  درک ، یم  زاب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لد  يور  یهاگ  دیـسوب 

، دیسوب یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نادند 

هللا یلص  ربمایپ  درک ، یم  قرف  قباس  ياهندیسوب  اب  هک  تشاد  مه  رگید  ندیسوب  عون  کی  دیسوب ، یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یناشیپ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  .راد  هگن  ار  نیـسح  یلع  ُهْکِْـسمَا » ِیلَع  ای  : » دومرف یممالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و 

دوب و کچوک 
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هللا یلص  ربمایپ  تشاد ، یم  هگن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلع ، ترضح  درک ، یم  رارف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسدزا 
هّللا لوسر  ای  درک : ضرعمالسلا  هیلع  یلع  درک ، یم  هیرگ  یه  دیسوب و  یم  یه  دیـسوب ، یم  ار  مولظم  نآ  ياپ  ات  ملـسو  هلآ  هیلع و 
ياـج ینعی  ِفُویُّسلا  َعِضْوَم  ُلِّبَُقا  دـندومرف : دـنداد ، یباوـج  هچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیناد  یم  دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ 

هیلع نیـسح  .تشاد  مه  ندیـسوب  رگید  مسق  کیملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .مسوـب  یم  ار  اـه  هزین  اـهرجنخ و  اهریـشمش و 
شلابندبملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک و  یم  رارف  فرطنآ  فرطنیا و  دوب ، هچب  دوب ، لاسدرخ  دوب ، کـچوک  نوچ  مالـسلا 

تفرگ و یم  ار  وا  ات  دیود  یم  هچوک  هناخ و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لابندب  ردقنآ  دوب ، راقو  هنیکـس و  بحاص  هکنیا  اب  دـیود  یم 
هیلع نیـسح  ياهنادـند  درک و  یم  زاب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياهبل  یهاگ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ياهبل  ندیـسوب  هب  درک  یم  عورش 

الاب و هک  تسا  نارزیخ  بوچ  دیزی  دایز و  نبا  سلجم  رد  دندیدیم  دیاش  تشاد ، تمکح  هچ  نیا  مناد  یمن  .دیـسوب  یم  ار  مالـسلا 
(1) .دیآ یم  دورف  كرابم  نادند  بل و  رب  دور و  یم  نیئاپ 

دنرب یم  ار  شرس  البرک  رد  هکنیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  ربخ 

وا رب  دیـسر ، دیلو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  نامرف  نوچ  دیوگ : يوسوم  بلاط  یبا  نب  دمحم  هک  هدروآ  راحب  رد  یـسلجم  همالع 
هیلع نیـسح  دیوگ : دهد ، نم  هب  ار  اهیفام  ایند و  دیزی  هچرگو  مشکب  ار  شربمغیپ  هداز  هک  دنیبن  ارم  ادخ  ادخب ، تفگ : دمآ و  نارگ 
رگج همطاف ، رـسپ  نیـسح  نم  هّللا » لوسر  ای  کـیلع  مالـسلا  : » تفگ تفر و  شدـج  ربق  رـس  دـمآ و  نوریب  شلزنم  زا  یبش  مالـسلا 

ارم اهنآ  هک  شاب  هاوگ  هّللا  یبن  ای  یتشاذگ ، ياج  هب  تتما  رد  هک  ماوت  طبس  وت و  هشوگ  رگج  هداز  وت و  هشوگ 
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«. منک تاقالم  ار  وت  ات  وت  شیپ  تسا  نم  تیاکش  نیا  دندرکن ، يرادهگن  دندرک و  عیاض  دندراذگاو و 

هنیدـم زا  دـنادب  ات  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لزنم  هب  دـیلو  .درک  دوجـس  عوکر و  یپ  رد  یپ  داتـسیا و  زامن  هب  تساخرب و  سپس 
شلزنم هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .مدـشن  هدولآ  شنوخ  هب  تفر و  هک  ار  ادـخ  دـمح  تفگ : تفاین  شلزنم  رد  نوچ  هن ، ای  هتفر  نوریب 

وت ربمغیپ  ربق  نیا  ایادخ  راب  : » تفگ یم  دش  غراف  نوچ  دناوخ و  زامن  تعکر  دـنچ  تفر و  شدـج  ربق  رـس  زین  مود  بش  تشگرب و 
ای متارکنم و  نمـشد  فورعم و  تسود  نم  یتـسار  هب  ایادـخ  راـب  مدـش ، راـچد  هچ  هب  یناد  یم  تربـمغیپ ، رتـخد  رـسپ  نم  تسا و 

شیپ نم  يارب  تسا  وت  ربـمغیپ  وت و  دنـسپ  هچنآ  تسا  نآ  رد  هک  نآ  ربـق و  نیا  قح  هب  مدراد  شهاوـخ  وـت  زا  مارکـالا  لـالجلاذ و 
«. يروآ

لوسر درب ، شباوخ  داهن و  ربق  رب  رس  تسیرگ و  ربق  رس  حبص  مد  ات  سپس 

دمآ شیپ  دنیوا ، يولج  پچ و  تسار و  تمس  رد  هک  ناگتشرف  زا  یجوف  اب  هک  دید  باوخ  رد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نیمز رد  منیب  یم  یکیدزن  نیمه  هب  ایوگ  نیسح ، ای  یبیبح  دومرف : دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نایم  دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  نیـسح  ات 

اب دننکن و  باریس  یماک و  هنشت  دنهدن و  تبآ  یتسه و  هنشت  يا و  هدیرب  رس  متما  زا  یعمج  تسد  زا  هتشغآ و  نوخ  هب  الب  برک و 
نم دزن  تردارب  ردام و  ردپ و  نیـسح  ای  یبیبح  دناسرن ؛ اهنآ  رب  تمایق  زور  رد  ارم  تعافـش  ادخ  .دنراد  ارم  تعافـش  دیما  لاح  نیا 

.یسرن نادب  تداهش  اب  زج  هک  يراد  یتاجرد  تشهب  رد  وت  دناوت ، قاتشم  دندمآ و 

: تفگ یم  درک و  یم  هاگن  شدج  هب  باوخ  ملاع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

دیاـب دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .روآرد  تربـق  رد  ربـب و  دوخ  اـب  ارم  مدرگرب ، اـیند  هب  مهاوـخ  یمن  هادـج  اـی 
هدرک ررقم  تیادخ  هک  یباوث  يدرگ و  دیهش  يدرگرب و 
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(1) .دیدرگ تشهب  دراو  ات  دیوش  روشحم  صوصخم  هتسد  کی  تمایق  زور  تردپ  يومع  ردارب و  ردپ و  وت و  اریز  یبایرد ،

هب نداد  ربخ  ار و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ندید  باوخ  يرتشوش -  رفعج  خیـش  جاح  هضور 
دنرب یم  ار  شرس  هکنیا 

دوب هنیدم  رادنامرف  هک  دیزی  هدـنیامن  دـیزی و  ابمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تعیب  مدـع  تهج  هب  هنیدـم  رد  عاضوا  هک  یتقو 
دعب دندرک  تدابع  يردق  دـندش ، فرـشم  ربمایپ  دوخ  دـج  كرابم  مرح  هب  هنابـش  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  ابا  ترـضح  دـش  رت  تخس 
هدمآ شیپ  نم  يارب  اهالب  هچ  یناد  یم  وت  ایادخ  متسه  وت  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  ایادخ  تسوت ، ربمایپ  ربق  نیا  ایادخ  دندرک : ضرع 

.تسا

لالجلاذ و اـی  متـسه  نمـشد  ار  رکنم  ياـهراک  لـطاب و  مراد و  یم  تسود  ار  ریخ  ياـهراک  فورعم و  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ 
نم يارب  يدنسپ  یم  تلوسر  دوخ و  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  هدیمرآ  نآ  رد  هک  یسک  قحب  ربق و  نیا  قحب  مهاوخ  یم  وت  زا  مارکالا ،
درگ هک  دندید  باوخ  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درب ، ناشباوخ  ربق  رـس  رب  دندومرف  هک  ار  نایب  نیا  یئامرف  ررقم 

.ِءالَْبلاَو ٍبْرَک  ِضْرَِاب  احُوبْذَـم  َِکئامِدـِب  ًالَّمَُرم  ٍبیِرَق  ْنَع  َكارَا  ّینَاَک  ْنیَـسُح  ای  یبِیبَح  دومرف : دـندوب ، يداـیز  کـئالم  ترـضح ،
ادج افق  زا  ادخ  نانمـشد  ار  ترـس  يوش و  یم  رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  هک  منیب  یم  ار  وت  يدوزب  ییوگ  نیـسح ، مزیزع  يا  دومرف :

دنوادخ نک ، تکرح  قارع  يوس  هب  مدنزرف  الیتق ، كاری  نا  َءاش  دق  هّللا  نا  قارعلا  یلا  جرخا  يدلو  ای  دندومرف : سپـس  دـننک ، یم 
، دنک تاقالم  هتشک  ار  وت  هک  دراد  تسود 

ص:27
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، دندومن اه  هیرگ  هدمآ  ترـضح  تمدخ  دندیمهف ، بلطملادـبع  مشاه و  ینب  ياهنز  دـندمآ ، نوریب  هنیدـم  زا  بش  نامه  ترـضح 
نارهاوخ  ) ترضح ياه  همع  وت ، هن  میـشاب  روبق  لها  زا  ام  میریمب  وت  ضوع  ام  دنک ، وت  يادف  ار  ام  هک  هاوخب  ادخ  زا  دندرک  ضرع 
ترـضح ياه  همع  زا  یکی  درک ، ناشعنم  هیرگ  زا  ترـضح  دندرک ، هلان  دندرک ، هیرگ  دـندمآ  همه  مه  مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما 

رب يوش و  یم  دیهش  وت  هک  مدینش  ناینج  زا  نم  هکنآ  لاح  ینک  یم  عنم  هیرگ  زا  ار  ام  نیـسح  ای  درک  ضرع  دمآ ، ولج  نانک  هیرگ 
(1) .دندرک یم  هحون  وت 

ماگنه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هکنیا  هب  هراشا  مالسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یناوخ  تبیـصم 
تسا هدوب  ناشیا  نماد  رد  تداهش 

هیلع داجـس  ترـضح  دزن  مالـسلااهیلع  بنیز  هردـخم  ایلع  ترـضح  يزور  هک : دـنک  یم  لقن  بئاصملا  رحب  زا  بهذـملا ، زارط  رد 
نآ هب  شمشچ  نوچ  ترضح  .دمآ  مالسلا 

ضرع هردـخم  نآ  يدینـش ؟ هچ  مالـسلااهیلع  همطاف  تردام  زا  يدـید و  هچ  ایؤر  ملاـع  رد  بشید  همع ، يا  دومرف : داـتفا ، هردـخم 
.یهاگآ مولع  یمامت  زا  وت  درک :

ضرع .ملانب  مردپ  تبیصم  رب  مونـشب و  وت  نابز  زا  مهاوخ  یم  نم  اما  تسا ؛ نیمه  تیالو  ماقم  و  تسا ، نینچ  دومرف : ترـضح  نآ 
هک مدید  ناشیرپ  يوم  هایـس و  هماج  هب  ار  ارهز  مردام  دش ، باوخ  هب  انـشآ  يردق  ممـشچ  نوچ  ناگدنامزاب ، هدـید  غورف  يا  درک :
هب ادص  مدـنکفیب و  شکرابم  ياپ  رب  ار  نتـشیوخ  مدـیدب ، لاح  نیا  نوچ  .تسا  هتخاس  نیگنر  مردارب  نوخ  اب  ار  دوخ  يوم  يور و 

.مدیسرپب يو  زا  ار  لالم  رپ  لاح  نآ  ّرس  مدرک و  دنلب  يراز  هیرگ و 

ص:28
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يرادن رطاخ  هب  رگم  .مدوبن  ادج  امـش  زا  مدوب و  امـش  اب  نطاب  رد  نکیل  مدوبن ، امـش  اب  رهاظ  رد  هچ  رگا  نم  بنیز ، مرتخد ، دومرف :
هدمآ مردارب  ردام و  ردپ و  ّدج و  تفگ : رایـسب  تاملاکم  زا  دعب  تردارب  یتخیگنارب ، باوخ  زا  ار  تردارب  هک  اعوسات ، زور  رـصع 

! هانیسحاو هلان  هک  ار  اروشاع  بش  يدرک  شومارف  رگم  بنیز ، يا  تفرگب !؟ نم  زا  لوصو  هدعو  مردام  دنتـشگ  یمرب  نوچ  دندوب ،
، بعت جنر و  رازه  اب  بش ، نآ  رد  نم  يرآ  مونـش !؟ یم  ار  مردام  يادص  هک  یتفگ  یم  موثلک  ُّما  اب  وت  دش و  دنلب  نم  زا  هانیـسحاو !

يادص رگم  رهاوخ ، يا  تفگ : وت  هب  نیـسح  تردارب  هک  دوب  يورنیا  زا  مدز و  یم  دایرف  هلان و  مدـیدرگ و  یم  اه  همیخ  فارطا  رد 
رب تبیصم  كاخ  یمه  نم  نادیم ، يوس  وا  ندش  ناور  و  نیسح ، مدنزرف  نیـسپزاب  عادو  رد  رگم  بنیز ! يا  يونـش ؟ یمن  ار  مردام 

متشاد و نماد  رد  ار  شرس  نم  و  داهن ، نیسح  مدنزرف  رجنح  رب  رجنخ  رمـش  هک  ماگنه  نآ  زا  میوگ  هچ  بنیز ، يا  مدرک ؟ یمن  رس 
هک تقو  نآ  زا  میوگ  هچ  نم ، ناج  رتخد  يا  بنیز ، يا  .دندروآرب  نانـس  كون  رب  ار  نیـسح  مدنزرف  رـس  هک  مدوب  نارگن  ناریح و 

.دندروآرب راود  دبنگ  هب  ران  هلعش  دنداهن و  يور  هاگ  همیخ  يوس  هب  هاگلتق  زا  رکشل 

دـندرک و تراـغ  ار  اـه  همیخ  هلولو  همهمه و  بوشآ و  نآ  اـب  هفوک  مدرم  هک  مدوب  هراـظن  رد  اـنامه  نم  هدیـسر ، تنحم  رتـخد  يا 
، وت دندومن و  شلتق  گنهآ  دندنکفا و  نیمز  هب  رتسب  زا  ار  رامیب  دباع  دندرب و  امغی  هب  ار  امـش  ياه  هماج  دـنداهن و  اه  نآ  رد  شتآ 

یم ار  لاوحا  نآ  یمامت  دـنداد  یم  روبع  هاگلتق  زا  ار  امـش  هک  یماگنه  زین  .یتشاد  یم  زاـب  راـک  نیا  زا  ار  ناـشیا  ناـیرگ ، نـالان و 
هآ مدـیراب و  یم  هدـید  زا  ترـسح  کشا  مدومن و  یم  عامتـسا  ار  تردارب  رداـم و  ردـپ و  دـج و  هب  وت  باـطخ  راـهچ  نآ  مدـید و 

رتخد يا  .مدیشک  یم  رب  درد  رپ  لد  زا  زوسناج 

ص:29
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ماش و هب  دورو  ماگنه  اصوصخ  مدوب ، هارمه  امـش  اب  اـج  همه  رد  نم  و  تسا ، نم  ناوسیگ  رب  هک  تسا  نیـسح  نوخ  نیا  نم ، ناـج 
.ماجرف دب  راکبان  نآ  راتفگ  راتفر و  ماشآ و  نوخ  دیزی  سلجم 

یمن كاـپ  شیوخ  يور  يوم و  زا  ار  نوخ  نیا  يور  هچ  زا  رداـم ، يا  مدرک : ضرع  دـیامرف : یم  مالـسلااهیلع  بنیز  هردـخم  اـیلع 
ناراکمتس و زا  ار  دوخ  داد  مرب و  تیاکش  هب  نوچیب  رداق  ترـضح  رد  ار  نوخرپ  يوم  نیا  دیاب  هدید ، ینـشور  يا  دومرف : ییامرف ؟

دنزرف هب  ارم  مالس  هک  منک  یم  تیـصو  ارت  .میامنب و  تعافـش  ار  مردپ  تما  ناراکهنگ  نارادازع و  و  میوجزاب ، مدنزرف  ناگدنـشک 
ار نآ  دننکن و  یهاتوک  نیـسح  مدنزرف  ترایز  يرادازع و  رد  هک  دنک  مالعا  ام  نایعیـش  هب  ییوگب  یناسرب و  داجـس ، دیـس  مرامیب ،

(1) .دوب دهاوخ  تمایق  رد  اه  نآ  تمادن  بجوم  هک  دنرامشن  لهس 

دیرب دنهاوخ  البرک  رد  ار  شنادنزرف  وا و  رس  هکنیا  هب  هملس  ّمُا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نداد  ربخ 

هب نتفر  يارب  ارم  مناج ، دنزرف  تفگ : دمآ و  هملس  ُّما  دور ، نوریب  هنیدم  زا  تفرگ  میمـصت  نیـسح  نوچ  هک  متفای  بتک  یـضعب  رد 
.دوش هتشک  دنیوگ  البرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  قارع  رد  نیسح  مدنزرف  دومرف : یم  مدینش  تدج  زا  اریز  نکم  نوزحم  قارع 

لتاق مناد و  یم  موش  هتـشک  هک  يزور  ادخب  مرادن ، يا  هراچ  موش و  یم  هتـشک  راچانب  مرتاناد و  نآ  هب  نم  ادخب  ناج ، ردام  دومرف :
هک منایعیش  مناشیوخ و  منادناخ و  زا  یناسک  مناد و  یم  موش  نفد  نآ  رد  هک  يا  هعقب  مسانش و  یم  ار  دوخ 

ص:30
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هاگلتق و هاگمارآ و  دش و  تسپ  نیمز  درک و  البرک  تمس  هب  هراشا  میامنب و  وت  هب  ار  دوخ  ربق  مهاوخ  یم  مسانش و  یم  دنوش  هتشک 
، هاُّما ای  دومرف : .دراذگاو  یلاعت  يادخ  هب  ار  وا  راک  تسیرگ و  تخـس  هملـس  ُّما  اجنیارد  دید ، ار  ترـضح  نآ  فقوم  هاگ و  رکـشل 
دـنوش و ردـبرد  ناـنز  نادـناخ و  مرح و  هک  هتـساوخ  دوش و  هدـیرب  مرـس  ناودـع  ملظ و  هب  هک  دـنیبب  هتـشک  ارم  هک  هتـساوخ  ادـخ 

هملس ما  رگید ، تیاور  رد  .دنباین  یسر  دایرف  روای و  دنهاوخ ، یسر  دایرف  دنشاب و  ریجنز  ریز  ریسا و  مولظم و  هدیربرـس و  مناکدوک 
دنشک یم  ارم  مورن  قارع  هب  مه  رگا  موش و  هتشک  نم  ادخب  دومرف : تسا ، هشیش  رد  هداد و  نم  هب  تدج  هک  مراد  یتبرت  نم  تفگ :
يراج اه  نآ  زا  نوخ  نوچ  راذگب و  مدج  هشیش  نآ  اب  ار  نیا  دومرف : داد و  هملـس  ما  هب  درک ، هشیـش  رد  تفرگرب و  یتبرت  سپـس  و 

(1) .ما هدش  هتشک  نم  هک  نادب  دش ،

شسدقم رس  ییحی و  ترضح  زا  البرک  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرک  دای 

ره میدش ، نوریب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  ام  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  زا  سوواط  نب  دیـس  فوهلم  باتک  رد 
هک تسا  یلاعتیادـخ  دزن  ایند  یتسپ  زا  دومرف : يزور  درک و  یم  دای  ار  ایرکز  نب  ییحی  دز ، یم  راب  اج  ره  زا  تخادـنا و  یم  راب  اج 

.دش لیئارسا  ینب  ياهراکانز  زا  یکی  هیده  ییحی  رس 

درب دنهاوخ  دیزی  دزن  ار  شسدقم  رس  هکنیا  هب  نج  زا  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نداد  ربخ 

: هک تسا  بلاط  یبا  نب  دمحم  باتک  رد 

ص:31
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ام ام ، دیس  يا  دندرک : ضرع  دندمآ و  وا  روضح  نج  ناناملسم  زا  یجاوفا 

هیلع نیـسح  میـشکب ، ار  تنانمـشد  همه  ام  شاب و  اجنیا  رد  دوخ  یئامرفب  رگا  میهد و  ماجنا  یئامرفب  هچره  میاوت ، نارای  ناـیعیش و 
دیـشاب اـجک  ره  : » دـیامرف یم  هک  دـیدناوخن  هدـش  لزاـن  مدـج  هب  هک  ینآرق  رگم  دومرف : تساوـخ و  اـهنآ  يارب  ریخ  يازج  مالـسلا 
نوریب دوخ  هاگلتق  هب  دنراد  لتق  تشونرس  هک  نانآ  هنیآ  ره  : » دیامرف یم  »(1) و  دیشاب مکحم  ياهژد  رد  هچ  رگا  دسر  یم  ناتگرم 

تسالبرک رد  هک  مربق  رد  یسک  هچ  ودنوش  شیامزآ  ناحتما و  هنوگچ  هتـشگرب  تخب  مدرم  نیا  منامب ، اجنیا  رد  نم  رگا   (2)« دنور
ناـنآ ترخآ  اـیند و  ناـما  هدوـمن و  منایعیـش  هاـگهانپ  هدـیزگرب و  میارب  ار  نآ  هدیـشک  ار  نیمز  هک  يزور  یلاـعت  يادـخ  دـباوخب ،

ناردارب و نیبوسنم و  لها و  زا  یـسک  موش و  هتـشک  نم  هتفه  نآ  رخآ  ياروشاـع  دـیوش و  رـضاح  هبنـش  زور  امـش  یلو  هدـینادرگ ؛
ام رب  امـش  تعاطا  رگا  ادخ ، تسود  هداز  ادخ و  تسود  يا  دنتفگ : ناینج  .دننادرگب  دیزی  دزن  ات  مرـس  دنامن و  نم  زا  سپ  منادناخ 
هب دوخ  ام  ادخب  دومرف : اهنآ  هب  میتشک ، یم  دنبای  تسد  وت  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  تنانمشد  همه  دوبن ، مارح  ام  رب  راتشک  دوبن و  ضرف 

(3) .دوش تیاده  هنیب  اب  دوش و  كاله  هنیب  اب  یسکره  دیاب  یلو  میئامش  زا  رتاناوت  نانآ  نتشک 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  هب  هراشا 

تفگ و دمح  ار  ادخ  داتـسیا و  درک و  توکـس  هب  هراشا  دـمآ و  مدرم  ربارب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  تسا : هتفگ  ریتس  نب  ماذـح 
: دومرف داتسرف و  تاولص  شربمغیپ  رب  دومن و  شیاتس 

ص:32
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همیرج هانگ و  یب  تارف ، رانک  رب  ار  وا  هک  منیـسحلا  نب  یلع  نم  دسانـشن  هک  ره  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ، يا  »
دندرک و لواپچ  ار  شلام  دـندوبر و  ار  شیناگدـنز  تمعن  دـندیرد و  ار  شتمرح  هدرپ  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  دـندیرب ، رس 

یم ادخ  هب  ار  امش  مدرم ، يا  سب ؛ ارم  راختفا  نیمه  دنتشک و  یعمج  هتسد  ار  وا  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  دندومن ، ریـسا  ار  شلایع 
رد دـیدرک و  تعیب  وا  اب  دـیتسب و  وا  اب  نامیپ  دـهع و  دوخ  فرط  زا  دـیدز و  لوگ  ار  وا  دـیتشون و  توعد  هماـن  مردـپ  هب  هک  دـیناد 
هچ اب  امـش ، هیرظن  داب  تشز  دـیدروآ و  شیپ  دوخ  يارب  هچنآ  ار  امـش  دـنک  دوباـن  دـیتشاذگ ؟ او  ار  وا  دـیدرک و  دربن  وا  اـب  ضوع 
زا و  دیدیرب ، ار  متمرح  دیتشک و  ار  مترتع  دیوگ : امش  هب  هک  هاگنآ  دینک ؟ هاگن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یمـشچ 

(1) «. دیتسین متما 

ماش يوما  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  افق ، زا  هدش  هدیرب  رس  هب  هراشا 

مالسلا هیلع  یلع  شدنمجرا  دج  وملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  ندناسانش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
، يْربُْکلا َهَجیِدَخ  ُْنب  اَنَا  ِءاسِّنلا ، ِهَدِّیَس  ُْنب  اَنَا  ِءارْهَّزلا ، َهَمِطاف  ُْنب  اَنَا  دومرف : نینچ  تخادرپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  یفرعم  هب 
ِهَمامَْعلا َو ِبُولْـسَم  ُْنب  اَنَا  الَبْرَک ، ِحـیِرَط  ُْنب  اَنَا  یـضَق ، یّتَح  ِناشْطَْعلا  ُْنب  اَنَا  افَْقلا ، َنِم  ِْسأَّرلا  ِروُزْجَمْلا  ُْنب  اـَنَا  ًاـْملُظ ، ِلُوتْقَْملا  ُْنب  اـَنَا 

یسک رسپ  نم  دش ، هتشک  ملظ  يور  زا  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  میاربک ، هجیدخ  دنزرف  نم  میارهز ، همطاف  دنزرف  نم   . » ...ِءادِّرلا
شرکیپ هک  متسه  یسک  رسپ  نم  دیسر ، تداهش  هب  هنشت  بل  اب  هک  متسه  یماک  هنشت  رسپ  نم  دش ، هدیرب  افق  زا  شرس  هک  متسه 
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«. ...دش هدوبر  شیابع  همامع و  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  ، هداتفا البرک  نیمز  رد 

هنتف هک  دیسرت  دیزی  دش ، دنلب  هلان  هیرگ و  يادص  و  دنتسیرگ ، یم  راز  راز  مدرم  و  تفگ ، تفگ و  نانچمه  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(1) .دیوگب ناذا  داد ، نامرف  نذؤم  هب  دوش ، اپب  بوشآ  و 

هب هنامرتحم  دننک و  عمج  ار  اهرس  داد  روتـسد  هک  دش  هریچ  دیزی  رب  تشحو  بعر و  نانچنآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هبطخ  زا  سپ 
.دنوش مارتحا  اهنآ  دنروایب و  رصق 

هنیدم نوریب  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  رد  اهرهش  رد  مالسلا  هیلع  نی  - سح ماما  رس  ندنادرگ  هب  هراشا 

هب یـسرک  یمداخ  شرـس  تشپ  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  تفرگ  یم  یلامتـسد  اب  ار  دوخ  کشا  هکیلاح  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
دـش و دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  زاوآ  داد و  یمن  شتلهم  کـشا  تسـشن و  نآ  رب  ترـضح  نآ  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  نآ  تشاد ، تسد 

هراشا تسد ، اب  .دوب  هتساخرب  نیمزرس  نآ  رد  یتخـس  لاجنج  دنتفگ و  یم  تیلـست  ضرع  وس  ره  زا  مدرم  دنتـشادرب و  نویـش  نانز 
ات هک  ییادخب  نیعمجا » قئالخلا  يراب ء  نیدلا  موی  کلام  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا  : » دومرف تسشن و  ورف  اه  هلان  زوس  داد ، یشومخ 

بئاصم و یکاندرد  رب  روهد ، عیاجف  روما و  مئاظع  رب  میئوگ  شیاتس  ار  وا  کیدزن ، يونش  زار  ّدح  ات  تسا و  رود  دنلب  نامسآ  زارف 
یتـسار هب  مدرم ، يا  .نک  هشیر  شارخ و  رگج  رابهودـنا  زادـگ و  لد  میظع و  ياهتبیـصم  گرزب  كوس  اـه و  هدـنزگ  یـشچ  خـلت 

ابا ، دش دیدپ  مالسا  رد  یقیمع  هنخر  هتخومآ و  یگرزب  بئاصم  هب  ار  ام  دمح ، قحتسم  يادخ 
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اهرهـش هب  نانـس  يالاب  ار  شرـس  دندیدرگ و  ریـسا  شناکدوک  نانز و  دـندش و  هتـشک  شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع 
دفاکـشن و نیـسح  بئاصم  يارب  هک  تسا  لد  مادـک  مدرم ! يا   (1)  . ...تسین يدـننام  ار  نآ  هک  تسا  يا  هّیزر  نـیا  دـندینادرگ و 

دنگوس دومرف : هکنیا  ات  .دنتـسیرگ  وا  يارب  ملاع  تادوجوم  همه  درادهگن ، ار  دوخ  کشا  هک  تسا  مشچ  مادک  دوشن ؟ نیگهودـنا 
دندرک ام  اب  هکنآ  زا  شیب  دومرف ، یم  رما  ام  نتشک  هب  ام ، نأش  رد  اهتیصو  نآ  ياج  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  ادخ  هب 

نک ناینب  خلت ، شارخلد ، كاندرد ، تبیصم  هچ  مالسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم   ) یتسارب َنوُعِجار ، ِْهَیِلا  ّانِا  َو    ِ هّلل  ِ ّانِا دندرک ، یمن 
(2) .تسا هدنریگ  ماقتنا  زیزع و  وا  هک  میراذگ  یم  ادخ  باسح  هب  دیسر ، ام  هب  داد و  يور  هک  ار  هچنآ  ام  تسا ، هاکناج  و 

رباج اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نانخس  رد  اهرس  ندش  هدیرب  هب  هراشا 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  زا  هیطع ، رباج و  ترایز  نایرج  خیراوت  یضعب  رد 

شوه یب  هودنا ، هیرگ و  تدـش  زا  دیـسر ، ربق  هب  شتـسد  مدروآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  ار  رباج  هک  یتقو  تفگ : هیطع 
 . ...تخادرپ ترایز  ندناوخ  هب  عوضخ  لامک  اب  سپس  .ْنیَسُح  ای  دز : دایرف  راب  هس  دمآ و  شوه  هب  مدیـشاپ ، شتروص  هب  بآ  دش ،
نآ فرط  هب  تفگ : شمالغ  هب  رباج  متفگ ، رباج  هب  ار  نایرج  تسادـیپ ، یهایـس  کی  ، ماش هداج  بناج  زا  مدـید  مدرک  هاگن  هاگنآ 

دوخ هدب  ربخ  نم  هب  دنتسه ، دعس  رمع  هاپس  زا  دنیآ  یم  هک  يدارفا  رگا  نیبب  ورب ، یهایس 
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نیا یناگدژم  هب  دنتسه ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  رگا  دسرن و  يدنزگ  ام  هب  اهنآ  هیحان  زا  مینک و  ناهنپ  ار 
.منک یم  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  ربخ ،

دمآ و رباج  دزن  باتش  ابو  دید ، ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوراک  دیسر ، نآ  هب  هک  یتقو  تفر ، یهایس  نآ  يوس  هب  باتش  اب  مالغ 
مه هب  هک  یتقو  تفاتشمالسلا ، مهیلع  تیب  لها  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  رباج  .داد  وا  هب  ارمالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  هدژم 

، اُنلافْطَا ْتَِحبُذ  اُنلاجِر َو  ْتَِلُتق    ِ هّللاَو انُهیه  ُِرباج  ای  دومرف : رباج  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دندرک ، هیرگ  دش و  هزات  اه  غاد  دندیـسر ،
و دندش ، هدیرب  رـس  ام  ناناوجون  و  دندش ، هتـشک  ام  نادرم  اج  نیمه  رد  ادخ  هب  دـنگوس  رباج ! يا   » .انُمایِخ ْتَقِّرُح  اُنئاِسن َو  ْتَِیبُس  َو 

(1)« .دش هدیشک  شتآ  رب  ام  ياه  همیخ  دندش و  هدرب  تراسا  هب  ام  نانز 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  تبیصم 

: مدرک ضرع  يراد ؟ هزور  بیبش ، رسپ  يا  دومرف : مدیـسرمالسلا ، هیلع  اضر  ماما  تمدخ  مرحم  لوا  زور  رد  تفگ : بیبش  نب  نایر 
نک اطع  یکاپ  داژن  نم  هب  دوخ  فطل  زا  اراگدرورپ  تفگ : درک و  اعد  ادـخ  هاگرد  هب  ایرکز  هک  تسا  زور  نامه  زورما  دومرف : هن ،
ادخ هک  دنداد  ادن  دناوخ  یم  زامن  بارحم  رد  هک  ار  ایرکز  ناگتشرف ، داد  روتسد  درک و  باجتـسم  ادخ  یتجاح ، هدنروآرب  وت  اریز 

سپـس .درک  تباجا  ار  ایرکز  هچنانچ  دـنک  شتباجا  دـناوخب  ار  ادـخ  دراد و  هزور  ار  زورما  سکره  دـهد ؛ یم  هدژم  ییحی  هب  ار  وت 
هدرک نقدـغ  ار  نآ  رد  راتـشک  ملظ و  نآ ، مارتحا  هب  هتـشذگرد  تیلهاج  مدرم  هک  تسا  یهام  ناـمه  مرحم  بیبش  رـسپ  يا  دومرف :

ربمغیپ مارتحا  هن  هتشادهاگن و  ار  دوخ  هام  مارتحا  هن  تما  نیا  و  دندوب ،

ص:36
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ار اه  نآ  هانگ  نیا  زگره  ادخ  دندرک ، لواپچ  ار  شا  هنب  دندرک و  ریسا  ار  شمرح  نانز  دنتشک و  ار  وا  نادنزرف  هام  نیا  رد  ار ، دوخ 
دنفـسوگ نوچ  هک  نک  هیرگ  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  يارب  ینک ، یم  هیرگ  يزیچ  يارب  وت  رگا  بیبش ، رـسپ  يا  .دزرمآ  یمن 

دنتسیرگ و وا  لتق  يارب  نیمز  اهنامسآ و  دنتشادن ، يدننام  نیمز  رد  هک  دنتـشک  وا  اب  ار  شنادناخ  زا  نت  هدجیه  دندیرب و  رـس  ار  وا 
هیلع مئاق  مایق  ات  دـننامب  دولآ  رابغ  ناشیرپ و  شربق  رـس  رب  دـنتفای و  هتـشک  ار  وا  دـندمآ و  نیمز  هب  وا  يرای  يارب  هتـشرف  رازه  راهچ 

ِتاراَثلای : » ناشراعش دنشاب و  وا  نارای  زا  مالسلا و 

(1) .تسا ْنیَسُْحلا »

« جع  » نامز ماما  هیحان  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم 

.ِتالاشُْملا ِسوُؤُّرلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.اه هزین  رب  هتفر  الاب  ياهرس  نآ  رب  مالس 

.ِناْدبَْالا ِنَع  ِهَقَّرَفُْملا  ِسوُؤُّرلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.اه ندب  زا  هدش  ادج  ياهرس  نآ  رب  مالس 

.يرَْولا ِیف  ِروُْحنَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.دش هدیرب  شرس  ماع  ءالم  رد  هک  نآ  رب  مالس 

.ِنِیتَْولا ِعوُطْقَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.دش هدیرب  شگرهاش  هک  نآ  رب  مالس 

.ِبیِضَْخلا ِْبیَّشلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.هدش باضخ  نوخ  هب  نساحم  نآ  رب  مالس 

ص:37

ص53. یمق ، سابع  خیش  مومهملا ، سفن  همجرت  تشذگ ،؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 1

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 51 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
http://www.ghaemiyeh.com


.ِبیِرَّتلا ِّدَْخلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.دولآ كاخ  هنوگ  نآ  رب  مالس 

.ِبیِضَْقلِاب ِعوُْرقَْملا  ِْرغَّثلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.هدروخ بوچ  نادند  نآ  رب  مالس 

(1) .ِعُوفْرَْملا ِْسأَرلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

.هتفر هزین  يالاب  رس  نآ  رب  مالس 

نوخ رپ  رس 

یهاوخ داد  نک  ادخ  لدع  يا  وت 

ناهانپ یب  هانپ  يا  زیخ  اج  ز 

ار ادخ  تسد  نیتسآ  نک ز  نورب 

ناکاین نوخ  زا  یهاوخنوخ و  هب 

ناتسب راذگب و  البرک  رد  مدق 

ناراد هزین  تسد  نوخ ز  رپ  رس 

تردق تصش  زا  ادخ  تسد  يا  وت 

ناراوخریش يولگ  زا  ریت  شکب 

ناروتس ّمُس  زا  هک  يراد  ربخ 

ناراوس بسا  زا  دنامن  یمسج  رگد 

ار ادخ  تسد  نانچ  یتس  دینش 

(2) نانابراس نت  زا  دندرک  ادج 

ص:38
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هفوک رد  يرغص  همطاف  ترضح  هبطخ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اد  لو خ- - سر نادنزرف  رس  ندیرب  هب  هراشا 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  البرک  زا  تشگرب  زا  سپ  ار  يرغص  همطاف  هبطخ  شناردپ  زا  شردپ  زا  رفعج ، نب  یسوم  نب  دیز 

میوگ منک و  لکوت  وا  رب  مورگب و  وا  هب  میوگ و  شدـمح  شرف ، ات  شرع  نزو  هب  گیر و  نش و  هرامـش  هب  تسادـخ  نآ  زا  دـمح  »
تسا و وا  هداتـسرف  هدنب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  درادـن و  کیرـش  تسا و  هناگی  تسین ، قح  رب  يدوبعم  ادـخ  زج  هک 

بیذکت ار  ام  امـش...ربکت  لغد و  گنرین و  لها  يا  هفوک ، لها  يا  دعب ، اما  و  ...دندیرب .  رـس  هانگ  یب  تارف  رانک  رب  ار  شنادـنزرف 
«. ...دیدرک تراغ  ار  ام  لاوما  دیتسناد و  لالح  ار  ام  راتشک  دیدیزرو و  رفک  ام  هب  دیدرک و 

ار ام  نورد  يدرک و  ریز  هب  ار  ام  ندرگ  يدز و  شتآ  ار  ام  لد  نک ، سب  ناکاپ ، رتخد  يا  دنتفگ : دش و  دنلب  اه  هیرگ  زاوآ  دیوگ :
(1) .شدج شردپ و  وا و  رب  دورد  دش ، شوماخ  وا  و  یتخورفارب ؛

هنیدم مدرم  هب  باطخ  هنیکس  ترضح  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادند  بل و  رب  دیزی  ندز  بوچ  هب  هراشا 

: دوب نیا  نآ  زاغآ  هک  دناوخ  مدرم  يارب  دوب  هتخومآ  وا  هب  شردپ  هک  ار  يراعشا  هلمج ، زا  دناوخ ، هضور  زین  هنیکس  ترضح 

ینوُرُکْذاَف ٍبْذَع  َءام  ُْمْتبِرَش  ْنِا  ام  یتَعیِش 

ینُوبُْدناَف ٍدیِهَش  ْوَا  ٍبیِرَِغب  ُْمتْعِمَس  ْوَا 
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دای هب  دیدینش ، ینخس  يدیهـش  ای  بیرغ  زا  نامز  ره  دینک و  دای  ارم  دیدیـشون ، اراوگ  بآ  نامز  ره  نم ، نایعیـش  يا  دومرف : مردپ  »
ام يوس  هب  گنس  ماش ، لها  هنوگچ  هک  دیدید  یم  دیدوب و  ماش  رد  شاک  يا  هنیدم ! لها  يا  : » تفگ هلمج  زا  دیزیرب ...» کشا  نم 

.دز یم  مردپ  نادند  بل و  رب  بوچ  دیزی ، هنوگچ  هک  دیدرک  یم  هدهاشم  و  دندز ، یم  ام  هب  بوچ  گنس و  دندرک و  یم  باترپ 

هنیدم هب  البرک  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشگرب  ماگنه  هنیدم ، رد  ریشب  راعشا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  هب  هراشا 

درک و زاب  ار  اهراب  دمآ و  دورف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دندیسر ، هنیدم  کیدزن  هب  ناهارمه  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  یماگنه 
رعـش مه  وت  ایآ  دوب ، رعاشوا  دنک  تمحر  ار  تردپ  ادخ  دومرف : ملذج » نب  ریـشب   » هب دومن و  هدایپ  ار  نانز  تخاس و  اپ  رب  يا  همیخ 
ورب رتولج  دومرف : وا  هب  ترضح  .مرعاش  مه  نم  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  يرآ  درک : ضرع  ریـشب  یناد ؟ یم 

.نک مالعا  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  تداهش  نایرج  و  وش ، هنیدم  رهش  دراو  و 

هب ادص  مدیسر ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  هب  هک  یماگنه  متخات ، هنیدم  يوس  هب  مدش و  مبـسا  رب  راوس  تفگ : ریـشب 
.مدناوخ مدورس و  نومضم  نیا  هب  يرعش  مدرک و  دنلب  هیرگ 

اِهب ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَا  ای 

ُرارْدِم یعُمْدَأَف  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق 

ٌجَّرَضُم ِءالَبْرَِکب  ُْهنِم  ُمْسِْجلَا 

ُراُدی ِهانَْقلا  یَلَع  ُْهنِم  ُْسأَّرلا  َو 

کشا بالیس  ور  نیا  زا  هدش ، هتشک  نیسح  اریز  دیدنبرب ، راید  نیا  زا  تخر  تسین و  تنوکـس  ياج  هنیدم  رگید  هنیدم ! مدرم  يا  »
رب ار  شسدقم  رس  هداتفا و  نوخ  كاخ و  نایم  رد  البرک  رد  شفیرش  دسج  تسا ، ناور  نم  مشچ  زا 

ص:40

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


هب اهرهاوخ  اه و  همع  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نونکا  مدرم ! يا  : » مدز داـیرف  سپـس  دـننادرگ .» یم  اهرهـش  رد  اـه  هزین  رس 
ناشن امش  هب  ار  اه  نآ  تماقا  لحم  ات  ما  هدمآ  متسه ، وا  ناسر  مایپ  نم  و  دنا ، هدمآ  دورف  هنیدم  تشپ  رد  دنا و  هدیسر  امش  کیدزن 

«. مهد

(1) .مدنام اهنت  هنیدم  رد  نم  هک  دندش  هناور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يوس  هب  باتشاب  مدرم  يا  هنوگ  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  تبسن  توکس ، لاس  تسیب  زا  سپ  عیبر  لمعلا  سکع 

هک دندینش  وا  زا  هملک  کی  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  ات  تفگن  نخـس  لاس  تسیب  میثخ  نب  عیبر  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا 
َكِدابِع َْنَیب  ُمُکْحَت  َْتنَا  ِهَداهَّشلا ، ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  ِضْرَْـالا  ِتاومَّسلا َو  َرِطاـف  َّمُهّللَا  : » تفگ سپـس  دـندرک !؟ يراـک  نینچ  اـیآ  تفگ :

رد تناگدنب  نایم  رد  وت  راکـشآ ، ناهن و  رارـسا  زا  هاگآ  و  نیمز ، اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  يا  ادـنوادخ ! وگب : « َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف 
.درم ات  تشگرب  یشوماخ  هب  سپس   (2) .درک یهاوخ  يرواد  دنتشاد  فالتخا  هچنآ 

نازیوآ دیدروآ و  ار  اهرـس  امـش  تفگ : نیـسح  تداهـش  نارـضاح  زا  یکی  هب  میثخ  نب  عیبر  هک  تسا  یبلعث  ریـسفت  زا  بقانم »  » رد
رد دیـسوب و  یم  ار  ناشناهد  درک  یم  دروخرب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  رگا  هک  دـیتشک  ار  یناگدـیزگرب  ادـخب  تفگ : سپـس  دـیدرک !؟

َّمُهّللا : » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  دیناشن ، یم  ار  اهنآ  دوخ  نماد 

(3) .هیآ رخآ  ات  ...ِتاومَّسلا » رِطاف 

ص:41

مومهملا سفن  ص197 ؛ فوهل ، همجرت  زا  لقنب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همانگوس  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  - . 1
ص272.

هیآ 46. رمز ، هروس  - . 2
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دیفس هحفص 

ص:42
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البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  : مود لصف 

هراشا

ص:43
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دیفس هحفص 

ص:44
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شا ینامیشپ  ترضح و  هزجعم  ندید  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندروآ  تسدب  لابند  هب  قورسم 

نم تفگ : هک  هدرک  تیاور  لئاو  نب  قورسم  شردارب  زا  لئاو ، نب  رابجلا  دبع  زا  بئاس ، نب  ءاطع  زا  يدزا  يربط ، خیرات  باتک  رد 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دیاش  مشاب و  رکـشل  مدقم  رد  متفگ  مدوب ، هارمه  دنتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هک  يرکـشل  رد 

تفر شیپ  هزوح  نبا  مان  هب  نایرکشل  زا  یکی  میدیسر ، مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نوچ  تفگ : مبای ، یماقم  دایز  نبا  دزن  مرآ و  تسدب 
هچ تسا  نیسح  نیا  يرآ  دییوگب  دومرفمالسلا : هیلع  نیسح  موس  راب  ات  دادن ، باوج  ترضح  نآ  تسا ؟ امش  نایم  نیسح  تفگ : و 
وت مباتش ، عاطم  یعیفش  هدنزرمآ و  يراگدرورپ  دزن  نم  یتفگ ، غورد  دومرف : شتآ ، هب  ریگ  هدژم  نیـسح ، يا  تفگ : يراد ؟ يراک 
راب دومرف : سپـس  میدید ، هماج  يور  زا  ار  شلغب  ریز  يدیفـس  ات  تشادرب  اعد  هب  تسد  نیـسح  دـیوگ : .هزوح  نبا  تفگ : یتسیک ؟
دـش نازیوآ  باکر  زا  اپ  هب  دوب ، نایم  رد  يرهن  دزات ، وا  رـس  رب  بسا  تساوخ  درک و  مشخ  هزوح  نبا  شک ؛ شتآ  هب  ار  وا  ایادـخ ،

.دنام نازیوآ  باکر  هب  شرگید  همین  دش و  ادج  شنار  قاس و  مدق و  داتفا و  ات  دناشک  ار  وا  بساو 

نیا زا  تفگ : ارچ ؟ مدیسرپ  تفرگ ، اج  ناراوس  لابند  تشگرب و  قورسم 

(1) .منکن دربن  اه  نآ  اب  زگره  هک  مدید  يزیچ  هداوناخ 

ص:45
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناشیپ  نتسکش 

دروخ و ترضحنآ  یناشیپ  هب  دمآ و  نمـشد  بناج  زا  یگنـس  هاگان  دوب  هداتـسیا  رانک  رد  دنک ، تحارتسا  یکدنا  ات  دمآ  رانک  ماما 
هنیـس رب  دـمآ و  دولآ  رهز  هبعـش  هس  يریت  ماـگنه  نیا  رد  دـنک ، كاـپ  ار  یناـشیپ  نوخ  اـت  درک  دـنلب  ار  شنماد  دـش ، يراـج  نوخ 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  نید  رب  ادـخ و  يرایب  ادـخ و  مانب  هّللا ِ»  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  َو    ِ هّللِاب َو    ِ هّللا ِمِْسب  : » دومرف درک ، تباصا  ترـضحنآ 
.ملسو هلآ  هیلع و 

وا ریغ  يربـمغیپ  رـسپ  نیمز  رد  هک  دنـشک  یم  ار  يدرم  یناد  یم  وـت  ایادـخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هـب  ار  شرـس  سپس 
(1) .دش يراج  نآ  زا  نادوان  دننام  نوخ  و  دروآ ، نوریب  تشپ  زا  تفرگ و  ار  ریت  نآ  هاگنآ  .تسین 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگ  هسوب  هب  اهگنس  ندز  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

ربمغیپ دننام  میناوت  یمن  تدابع  رد  هک  ام 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  ياهراک  زا  مینک ، ادیپ  ناشیا  هب  یهباشت  کی  هّللا  دبع  ابا  يرادازع  رد  لقاال  میشاب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تدم زا  سپ  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح  هک  ماگنه  نآ  رد  .مینک  دای  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  یناشیپ  ندیـسوب  رد  ملـسو  هلآ  و 

نانچ نمـشد  تعامج  اما  دنک ، هزات  سفن  دنک و  تحارتسا  ات  داتـسیا  اهنتو  هکی  دوخ  بسا  رب  يردـق  دوب  هدز  ریـشمش  هک  ینالوط 
ماما یناشیپ  ینعی  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  هسوب  هب  اهگنـس  نآ  زا  یکی  هک  دندرک  باترپ  گنـس  ترـضح  نآ  يوسب 

ترضح .داتفا  نیمز  رب  یناشیپ  اب  شکرابم  بلق  هب  هبعش  هس  ریت  تباصا  زا  دعب  دش و  يراج  وا  زا  نوخ  دروخ و  مالسلا  هیلع  نیسح 
ور هفوک  رارشا  هک  دوب  یتلاح  رد  یکی  داتفا ، نیمز  رب  یناشیپ  اب  راب  دنچ  البرک  رد 
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نیمز رب  یناشیپ  اب  تشادن  نتسشن  تقاط  نوچ  درک و  یم  رظن  مرح  يوسب  یناوتان  فعض و  تلاح  اب  ترـضح  دندرک ، مرح  يوسب 
زاب تشاد و  یم  هگن  ار  دوخ  ندب  هدرک و  هیکت  البرک  مرگ  نیمز  رب  تشگنا  ود  اب  دیآ ، یم  شوج  هب  ینیسح  تریغ  راب  رگد  داتفا ،

(1) .تشاد یمن  رب  اه  همیخ  زا  مشچ  رخآ  سفن  ات  داتفا و  یم  نیمز  رب  یناشیپ  اب  فعض  رثا  رب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناشیپ  نتسکش  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

هک دش  ضراع  ترـضح  رب  یگنـشت  یگتـسخ و  گنج  ترثک  زا  يردقب  دوب ، هدرک  رپ  ار  هرز  ياهخاروس  نوخ  دـیوگ : یم  يوار 
رب دـمآ و  یگنـس  تلاح  نآ  رد  ناهگان  ِهَفیِرَّشلا » ِِهتَْهبَج  یف  َعَقَوَف  ٌرَجَح  ُهاتَا  ِْذا  ٍِفقاو  َوُه  اـمَْنیَبَف  : » دـنک تحارتسا  اـت  داتـسیا  يردـق 

دندز الاب  ار  دوخ  نهاریپ  ترضح  دش ، يراج  نآ  زا  نوخ  تسکش و  ار  ترـضح  كرابم  یناشیپ  هدرک و  تباصا  ترـضح  یناشیپ 
یم ررکم  رد  ررکم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییاجنامه  دـندز  الاب  هک  ار  دوخ  نهاریپ  دـننک ، كاپ  ار  یناشیپ  نوخ  اـت 

ترضح درک ، یم  ناروف  نادوان  دننام  نوخ  تسشن ، ترضح  لد  رد  دمآ و  دولآ ي  رهز  هبعـش  هس  ریت  ناهگان  دش ، رادومن  دیـسوب 
نیا ینعی  هّللِاب ِ»  َو    ِ هّللا ِمِْسب  : » دومرف دروآ و  رد  رـس  بقع  زا  ار  ریت  رمالا  رخآ  دـش ، یمن  دروایب  رد  ولج  زا  ار  ریت  درک  یعـس  هچره 

دنتـشادن ندش  کیدزن  تأرج  دـندوب  عاضوا  بقارم  رود  زا  هک  رکـشل  نآ  تشادـن ، ندز  ریـشمش  توق  رگید  تخاس ، ارم  راک  ریت 
وا زا  رگید  مه  ندز  ریـشمش  ناوت  و  هدـنام ، وا  يارب  ریـشمش  کی  طقف  هک  تسا  بیرغ  ردـقنآ  ترـضح  دـینیبب ، الاح  دـندمآ ، ولج 

مولعم هدش ، بلس 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  راک  هک  مینیب  یم  مینکب  هاگن  لد  مشچ  هب  رگا  الاح  تسا ، هداتفا  ترضح  تسد  زا  ریشمش  دوش  یم 
یم يردق  تسا ، راوس  بسا  ربمالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  زونه  اما  دنا ، هدرک  هطاحا  ار  ترـضح  رود  هفوک  رکـشل  هدش ، تخـس  یلیخ 

دنناباوخ یم  نیمز  رب  ار  وا  رگید  يا  هظحل  دنیـشن و  یم  نیمزرب  رگید  يا  هظحل  اما  دتفا ، یم  نیمز  رب  بسا  زا  تروص  اب  هک  درذگ 
(1) .دننک یم  ادج  شرهطم  ندب  زا  رس  و 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  رارطضا  قشع و  لتقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  ادج 

نیا هب  شلد  هدش و  هتـشک  شنارای  ناشیوخ و  نادنزرف و  هک  مدیدن  وا  زا  رترادلد  ار  یلاب  هتـسکش  ادـخب  دـیوگ : ملـسم  نب  دـیمح 
پچ و زا  هدز  گرگ  دنفـسوگ  نوچ  ار  اه  نآ  درب و  یم  شروی  اه  نآ  هب  دـندرک و  یم  هلمح  وا  رب  ناـگدایپ  جوف  دـشاب ، یمکحم 
ار وا  داد  روتـسد  نازادناریت  هب  داهن و  ناگدایپ  ههبج  تشپ  تساوخ و  ار  اه  هراوس  دید  نانچ  رمـش  نوچ  درک ، یم  هدـنکارپ  تسار 

.دنداتسیا شربارب  اه  نآ  تفرگزاب و  تسد  اه  نآ  زا  دیدرگ و  ذفنق  نوچ  هک  دندز  وا  رب  ریت  ردقنآ  دننک و  نارابریت 

باوج ار  وا  يرگن !!!؟ یم  وت  دنـشک و  یم  ار  هّللادـبعوبا  رمع ، يا  وت  رب  ياو  دعـس : نب  رمع  هب  دز  داـیرف  دـمآ و  همیخ  رد  هب  بنیز 
.دادن ار  شباوج  یسک  تسین !!؟ امش  نایم  یناملسم  امش  رب  ياو  دیشک : دایرف  تفگن ،

؟ يرگن یم  وت  دنـشک و  یم  ار  هّللادبع  وبا  دعـس ، نب  رمع  يا  تفگ  بنیز  دش ، کیدزن  نیـسح  هب  دعـس  نب  رمع  يربط : تیاور  رد 
هب شیاهکشا  مدید  دیوگ :
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دش و هدنام  ناوارف  مخز  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دیوگهللا : همحر  دیـس  .دینادرگ  بنیز  زا  يور  تسا و  ناور  شـشیرو  هنوگ 
تخادنا و نیمز  هب  تسار  هنوگ  يور  بسا  زا  ار  وا  درک و  ورف  وا  يولهپ  هب  يا  هزین  ینزی  بهو  نب  حـلاص  دـیدرگ ، يذـفنق  دـننام 

نوریب همیخ  رد  زا  بنیز  دـیوگ : يوار  تساخرباج ؛  زا  ترـضح  نآ  سپـس  هّللا ،ِ»  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  َو    ِ هّللِاب َو    ِ هّللا ِمِْسب  : » دومرف یم 
دیشاپ یم  اهتشد  رب  اههوک  شاک  داتفا و  یم  نیمز  رب  نامسآ  شاک  میادناخ ، ياو  میاقآ  ياو  مناردارب  ياو  دیـشک : یم  دایرف  دش و 

: دیوگ ملـسم  نب  دیمح  دندرب ؛ هلمح  وارب  وس  ره  زاو  دـیرب ؟ یم  يراظتنا  هچ  درم  نیا  يارب  دز : دایرف  دوخ  نارای  هب  رمـش  دـیوگ :  ؛
دننام هدایپ  دوش  هتشک  هکنآ  زا  شیپ  مدینش  تشاد و  وم  رب  همسو  باضخ  رس و  رب  يا  همامع  نت و  رب  يزخ  هّبج  مالسلا  هیلع  نیسح 

: تفگ یم  دز و  یم  غیت  دوـب  يا  هنخر  ناراوـس  بسا  ياـج  ره  هب  درک و  یم  يرادـهگن  ریت  زا  ار  دوـخ  درک و  یم  گـنج  يراوـس 
مراودیما نم  ادخب  تشک ، دیهاوخن  دشاب  رتراب  طخـس  امـش  يارب  ادخ  دزن  هک  ار  يرگید  نم  زا  سپ  ادـخب  دـینک ، یتسدـمه  نمرب 

ادخ دیشکب  ارم  رگا  ادخب  اله  دشکب ، امش  زا  ارم  ماقتنا  دیمهفن  هک  ییاج  زا  دراد و  یمارگ  اهامـش  تناها  نیا  ربارب  رد  ارم  دنوادخ 
زا يزارد  نامز  دیوگ : دنک ؛  نادنچود  ار  امـش  میلا  باذع  ات  دشکن  تسد  امـش  زا  دزیرب و  ار  ناتنوخ  دزادـنا و  مه  ناج  هب  ار  امش 

ار وا  نوخ  يرگید  دنتساوخیم  هتسد  ره  دندرک و  یم  هظحالم  مه  زا  یلو  دنتشک  یم  ار  وا  دنتساوخیم  رکـشل  رگا  دنام و  هدنز  زور 
هب وس  ره  زا  دنیشنب و  ناتیازع  هب  ناتردام  دیشکب  ار  درم  نیا  دیراد ؟ يراظتنا  هچ  رگید  درک : دایرف  مدرم  نایم  رمش  دریگ ، ندرگ  هب 

.دندرک هلمح  وا 

: يربط تیاور  رد  داتفا ؛ ور  هب  هک  دز  شا  هناش  هب  یتبرض  درک و  عطق  ار  شپچ  تسد  کیرش  نب  هعرز  دیوگ : هللا  همحر  دیفم  خیش 
لاح نیگنس  وا  دنتشگرب و  سپس 
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.تخادنا نیمز  هب  ار  وا  دز و  وا  رب  يا  هزین  یعَخن  ورمع  نب  سنا  نب  نانس  لاح  نیا  رد  تفر ، یم  وناز  هب  وناز  دوب و 

: تفگ رمش  تفرگ ، شا  هزرل  دربب ، ار  شرس  ات  دمآ  ریزب  بسا  زا  تسج و  شیپ  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  دنا : هتفگ  یـسربط  دیفم و 
هک ینامرق  یقشمد  فسوی  نب  دمحا  سابعلاوبا  .دیرب  ار  شرـس  دش و  هدایپ  بسا  زا  و  يزرل !!؟ یم  ارچ  دنالـسگب ، ار  تیوزاب  ادخ 

تسد هب  بآ  تبرش  کی  دندادن ، شبآ  دش و  تخس  ترـضح  نآ  رب  یگنـشت  دیوگ : لودلا » رابخا   » رد تسا  هدرم  لاس 1019  رد 
نامسآ يوس  هب  تشادرب  تسد  دش و  نوخ  زا  رپ  بآ  نآ  دز و  شخنز  هب  يریت  ریمن  نب  نیصح  دشونب ، هک  دش  مخ  نوچ  داتفا ، وا 

هلمح وا  هب  وس  ره  زا  سپـس  راذگم ، نیمز  يور  هب  ار  اهنآ  زا  يدحا  شکب و  نت  رخآ  ات  نک و  هرامـش  ار  اهنآ  ایادـخ  تفگ : یم  و 
شفتک رب  یتبرض  يرگید  دز و  تبرـض  ار  شپچ  تسد  کیرـش  نب  هعرز  ات  درک  یم  نالوج  اهنآ  رب  پچ  تسار و  زا  وا  دندرک و 

داد و یحبصا  یلوخ  لیوحت  درک و  ادج  ار  شرس  دش  هدایپ  رمش  داتفا ، نیمز  هب  درب و  ورف  وا  رب  يا  هزین  سنا  نب  نانـس  درک و  دراو 
.دندوبر ار  شیاه  هماج 

ار وا  دیورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  دز ، دایرف  دعـس  نب  رمع  هدمآ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  دروم  رد  رگید  لقن  رد 
.دینک تحار 

تفرگ و تسد  هب  ار  ترضح  نآ  نساحم  تسشن و  ترضح  نآ  هنیس  يور  یخاتسگ  لامک  اب  تفاتش و  ترضح  نآ  يوس  هب  رمش 
(1) .دومن ادج  راوگرزب  نآ  ندب  زا  رس  هبرض  هدزاود  اب  دوخ  ریشمش  اب 

ربلا و نبا  يرزج و  يربط و  قودص و  امن و  نبا  دیس و  تیاور  هب  میوگیم :
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هداز مناد  یم  هکنیااب  تفگ : یم  دمآ و  دورف  نانس  دیوگهللا : همحر  دیـس  .درک  ادج  ار  شرـس  نوعلم  نانـس  جرفلاوبا ، يدوعـسم و 
ار شراوگرزب  سدقم و  رس  دز و  شفیرش  يولگ  هب  ریـشمش  مرب ، یم  ار  ترـس  دندرم ، همه  زا  رتهب  تردام  ردپ و  ییادخ و  لوسر 

.درک ادج 

اجنادب مالسلا  هیلع  نیسح  راک  نوچ  دومرفمالسلا : هیلع  مشش  ماما  دیوگ : نیدلا » ملاعم   » باتک رد  یسرب  نسح  نب  دمحم  رهاط  وبا 
وت ربمغیپ  رتخد  رـسپ  تسا ، وت  نامهم  نیـسح  نیا  اراگدرورپ ! دندرک : ضرع  دندرک و  دنلب  ادـخ  هب  هیرگ  نویـش  ناگتـشرف  دیـسر ،

(1) .مشک ماقتنا  نآ  يارب  نیا  هب  دومرف : تشاد و  اپ  رب  ار  مئاق  هنومن  ادخ  تسا ،

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگولگ  هب  یپ  رد  یپ  ریشمش 

زور دنا  هتفگ  دناوخ و  فوخ  زامن  دوخ  باحصا  اب  اریز  دوب  رصع  رهظ و  زامن  نایم  هعمج  زور  وا  لتقم  هک  تسا  طبس  هرکذت »  » رد
یعخن سنا  نب  نانس  هتفگ : دمحم  نب  ماشه  تسا ، لوق  دنچ  شلتاق  رد  هک  تسا  باتک  نآ  رد  .میدرک و  رکذ  ار  نآ  ام  دوب و  هبنش 

دایز نبا  برقم  ات  تخیوآ  شبسا  رمک  هب  دیرب و  ار  شرس  دمآ و  ورف  دز و  يریت  وا  هب  هک  دنا  هتفگ  ار  ریمن  نب  نیـصح  مود  تسا ،
نب یلوخ  مشـش  میوگ : .یهتنا  .نشوجلا  يذ  نب  رمـش  مجنپ  یبعـش ، هّللادـبع  نب  ریثک  مراهچ  یمیمت ، سوا  نب  رجاـهم  موس  ددرگ ،

.یحبصا دیزی 

، دینک ادج  ار  شرـس  دیئآ و  ورف  تفگ : شنارای  هب  دعـس  نب  رمع  دنا : هتفگ  یماما  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم 
یبابض هشرح  نب  رصن 

ص:51
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تسد رد  هک  يدرم  هب  درک ، بضغ  وا  رب  دعس  نب  رمع  دز ، یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگولگ  هب  ریـشمش  یپ  رد  یپ  دمآ و  دورف 
ادج ار  شرـس  دمآ و  دورف  ِراّنلا » ِیف    ُ هّللا ُهَدَّلَخ   » دیزی نب  یلوخ  نک ، تحار  ار  نیـسح  وش و  دورف  وت ، رب  ياو  تفگ : دوب  شتـسار 
ادج ار  شرـس  ات  دمآ  دورف  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  تخادـنا ، ار  وا  دز و  وا  رب  هزین  یعخن  سوا  نب  نانـس  دـیوگ : يرونید  و  درک ؛

وا سنا  نب  نانس  هتفگ : هبردبع  نبا  .داد  یلوخ  شردارب  هب  درک و  ادج  ار  شرس  دمآ و  دیزی  نب  لبش  شردارب  دیزرل ، شتسد  دنک ،
رز و مباکرات  تفگ : درب و  هّللادیبع  دزن  درک و  ادج  ار  شرـس  درک و  مامت  ار  شراک  ریمح  زا  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  تشک و  ار 

(1) .خلا ....زیرب  رویز 

رمش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِنیرفن 

َکِمَْحل َْنَیب    ُ هّللا َقَّرَف  دومرف : رمـش  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  درک ، ادـج  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سّدـقم  رـس  رمـش  هک  یناـمز 
مندـب رـس و  نیب  هچنانچ  دـنکفیب ، ییادـج  تناوختـسا  تشوگ و  نیب  ملاع  راگدرورپ   » .يدَـسَجَو یـسأَر  َْنَیب  َْتقَّرَف  امَک  َکِمْظَعَو 

(2) «. يدنکفیب ییادج 

اروشاع زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نداد  رارق  هزین  يالاب 

موثلک ُّما  هک  دیدرگ  هّجوتم  وا  دومن و  هزین  يالاب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّونم  رس  رمـش  هک  درک  هدهاشم  موثلک ، ُّما  اروشاع  زور 
اب اروف  دنک ، یم  هاگن  رایسب 

ص:52

ص462. یمق ، مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 1
، ءادهـشلا هرکذت  ص213 ؛ ج1 ، نیروـنلا ، عـمجم  زا  لـقنب  ص5 ، مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  رـس  نتفگ  نخـس  یلع ، یفـسلف ، - . 2

ص235.
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هیلع ءادهـشلا  دّیـس  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ ؛ يراج  نوخ  شا  هعنقم  ریز  زا  هک  دز  هرّدـخم  نآ  رـس  هب  يا  هنوگ  هب  درک و  هلمحرجنخ 
« نوُءِزْهَتْـسَی اِهب  اُوناکَو    ِ هّللا ِتایِاب  اُوبَّذَـک  ْنَا  يأوُّسلا  ُءاسَا  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث   » .درک توالت  ار  مور  هکراـبم  هروس  هیآ 10  مالسلا 

هرخـسم هب  ار  نآ  دـندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  دیـسر  ییاـج  هب  دـندش  بکترم  دـب  ِلاـمعا  هک  یناـسک  ِماـجنا  رـس  سپس 
(1) .دنتفرگ

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِنتفگ  رَبْکَا    ُ هّللَا

رس زا  رَبْکَا    ُ هّللَا نایرکشل  دندومن  ین  رس  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  نوچ  البرک  رد 

(2) .دنتفگ رَبْکَا    ُ هّللَا هبترم  هس  مه  رکشل  رایتخا  یب  دندینش و  رهطم 

هاگلتق لادوگ  رانک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

ادـج مندـب  زا  رـس  مداتفا ، نیمز  رب  نوچ  مدرک و  گنجمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باـکر  رد  اروشاـع  زور  تفگ : يدـع  نب  حاـمرط 
رانک رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدرک  هدهاشم  هاگان  مدمآ ، شوهب  مهدزای ) بش   ) اروشاع ماش  رد  دـندرکن و 
درک قحلم  شنیسح  ندب  هب  لئان و  شکرابم  تسد  هب  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادّیس  رـس  هفوک و  فرط  هب  دومرف  هراشا  رـضاح و  هاگلتق 

ربمغیپ داد و  یم  شرازگ  ار  تیبلها  باحـصا و  دوخ و  رب  هدراو  بئاصم  ایاضق و  تسـشن و  وناز  ود  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  و 
(3) .تخیر یم  کشا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ص:53

.سودرفلا هلیسو  زا  لقنب  ص4 ، نامه ، - . 1
ص342. ءادهشلا ، هرکذت  زا  لقنب  ص6 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رس  نتفگ  نخس  یلع ، یفسلف ، - . 2

.هینامعن راونا  زا  ص210 ، ج2 ، سدقلا ، ضایر  زا  لقنب  ص8 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رس  نتفگ  نخس  یلع ، یفسلف ، - . 3
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مهدزای بش  رد  هاگلتق  لادوگ  رانک  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما 

َکَهْجَو ِءامِّدـلَاب َو  اسوُمْغَم  َکَْبیَـش  يرَا  يدـَلَو  دومرف : دـمآ و  هاگلتق  لادوگ  رانک  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مرحم  مهدزاـی  بش 
هدش و نوخ  هب  هتـشغآ  تتروص  هتفر و  ورف  نوخ  رد  وت  نساحم  منک ، یم  هدهاشم  ناج  نیـسح   » .ِهاّشلا ْحبِذ  ْتَِحبُذ  ًالَّمَُرم  اجَّرَـضُم 

(1) .دومن دیهش  ارم  رمش  ناج  ردپ  درک : ضرعمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس  دنا .» هدرک  حبذ  دنفسوگ  دننام 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شبیرغ  ّدج  تداهش  رد  وا  هیرگ  و  جع » » نامز ماما  یناوخ  هضور 

هراشا

ََکبَراح ْنَِمل  ْنُکَا  َملَو  ُروُدْقَْملا  َكِرْصَن  ْنَع  ینَقاعَو  ُروُهُّدلا  ِیْنتَرَّخَا  ِْنئَلَف  ... 

یلَع افُّسَأَتَو  َْکیَلَع  ًهَرْـسَح  اَمَد  ِعُومُّدـلا  َلَدـَب  ََکل  َّنَیِْکبََـالَو  ًءاـسَمَو  احابَـص  َکََّنبُدـْنََالَف  ابِـصانُم  َهَوادَْـعلا  َکـَل  َبَصَن  ْنَِملَو  اـبِراُحم 
 . ...ِباِیتْکِْالا ِهَّصُغَو  ِباصُْملا  ِهَعْوَِلب  َتُومَا  یَّتَح  افُّهَلَتَو  َكاهَدام 

اب مگنجب و  دـندیگنج  وت  اب  هک  نانآ  اب  ات  مدوبن  تشادزاب و  وت  يراـی  زاارم  یهلا  تاردـقم  تخادـنا و  ریخأـت  هب  ارم  هناـمز  هچ  رگا 
وت يارب  کشا  ياج  هب  منک و  یم  هیرگ  وت  رب  ماش  حبـص و  ضوعرد )  ) میاـمن تموصخ  دـندرک  ینمـشد  راـهظا  وت  اـب  هک  یناـسک 

هودـنا و تدـش  زا  هک  ییاـج  اـت  هدـش  دراو  وت  رب  هک  ییاـه  تبیـصم  رب  سوسفا  فسأـت و  ترـسح و  يور  زا  منک  یم  هیرگ  نوخ 
.مراپس ناج  هصغ ، مغ و  تبیصم و 

ص:54
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شنارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  جع » » نامز ماما  زوسناج  ياه  مالس  فلا - 

.ِءامِّدلِاب ِلَّمَرُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.نوخ هب  هتشغآ  نآ  رب  مالس 

.ِءابِْخلا ِكُوتْهَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دش هدیرد  شهاگ  همیخ  تمرح  هک  نآ  رب  مالس 

.ِءابَرُْغلا ِبیِرَغ  یلَع  ُمالَّسلا 

.نابیرغ بیرغ  رب  مالس 

.ءادَهُّشلا ِدیِهَش  یلَع  ُمالَّسلا 

.نادیهش دیهش  رب  مالس 

.ِءایِعْدَْالا ِلِیتَق  یلَع  ُمالَّسلا 

.نانمشد لوتقمرب  مالس 

.ءامَّسلا ُهَِکئالَم  ُْهتََکب  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلا 

.دنتسیرگ وا  رب  نامسآ  ناگتشرف  هک  یسک  نآ  رب  مالس 

.ِتاجَّرَضُْملا ِبُویُْجلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دندش كاچ  هک  ییاهنابیرگ  نآ  رب  مالس 

.ِتِالباّذلا ِهافِّشلا  یلَع  ُمالَّسلا 

.هدیکشخ ياه  بل  نآ  رب  مالس 

.ِتایِراْعلا ِداسْجَْالا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.هنهرب نایرع و  ياهدسج  نآ  رب  مالس 

.ِتابِحاّشلا ِموُسُْجلا  یَلَع  ُمالَّسلا 
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.رغال ياهندب  نآ  رب  مالس 

.ِتِالئاّسلا ِءامِّدلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

ص:55
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.يراج ياهنوخ  نآ  رب  مالس 

.ِتاعَّطَقُْملا ِءاضْعَْالا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.هدش هعطق  هعطق  ياضعا  نآ  رب  مالس 

.ِتازِراْبلا ِهَوْسِّنلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.اه همیخ  زا  هدمآ  نوریب  ناوناب  نآ  رب  مالس 

.َنیِدَهشَتْسُْملا َِکئاْنبَا  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

.تدیهش نادنزرف  رب  وت و  رب  مالس 

.ِمُولْظَْملا ِلِیتَقلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.مولظم هتشک  نآ  رب  مالس 

.ِرِیبَْکلا ٍِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلا 

.ربکا یلع  رب  مالس 

.ِریغَّصلا ِعیضَّرلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.کچوک راوخ  ریش  نآ  رب  مالس 

.ِهَبِیلَّسلا ِناْدبَا  یلَع  ُمالَّسلا 

.هدش هنهرب  ياهندب  نآ  رب  مالس 

.ِتاوَلَْفلا ِیف  َنِیلَّدَجُمْلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.اهنابایب رد  ناگداتفا  كاخ  نآ  رب  مالس 

.ِناطْوَْالا ِنِع  َنیِحِزاّنلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.اهنطو زا  ناگداتفا  رود  نآ  رب  مالس 

.ٍنافْکَا ِالب  َنِینُوفْدَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 
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.نفک نودب  ناگدش  نفد  نآ  رب  مالس 

.ُهُمَد ِْملُّظلِاب  َقیُِرا  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلا 

ص:56
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.دش هتخیر  هناملاظ  شنوخ  هک  یسک  نآ  رب  مالس 

.ِحارِْجلا ِمَِدب  ِلَّسَغُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دش هداد  وشتسش  شیاهمخز  نوخاب  هک  نآ  رب  مالس 

.ِحامِّرلا ِتاسأَِکب  ِعَّرَجُمْلا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دیشون هعرج  اه  هزین  ياه  ماج  زا  هک  نآ  رب  مالس 

.ِحابَتْسُْملا ِماضُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دیدرگ حابم  شنوخ  هک  یمولظم  نآ  رب  مالس 

.يرَْولا ِیف  ِروُْحنَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دش هدیرب  شرس  ماع  ألم  رد  هک  نآ  رب  مالس 

.يرُْقلا ُلْهَا  ُهَنَفَد  ْنَم  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دندومن شنفد  اه  هیرق  لها  هک  نآ  رب  مالس 

.ِنِیتَْولا ِعوُطْقَْملا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.دش هدیرب  شگرهاش  هک  نآ  رب  مالس 

.ٍنیعُم ِالب  یماح  -ُ ْملا یَلَع  ُمالَّسلا 

.روای یب  عفادم  نآ  رب  مالس 

ُِفلَتْخَتَو ُتایِداْعلا  ُبائِّذلا  اَهُشِْهنَت  ِتاوَلَْفلا  ِیف  ِهَیِراْعلا  ِماسْجَْالا  یَلَع  ُمالَّسلا 

.ُتایِراّضلا ُعابِّسلا  اَْهَیِلا 

رب راوخنوخ  ناگدنرد  دندولآ و  یم  نادند  نآ  هب  رگزواجت  ياهگرگ  البرک  ياهنابایب  رد  هک  ینایرع  هنهرب و  ياهندـب  نآ  رب  مالس 
.دنتشگ یم  نآ  درگ 

هاگلتق تبیصم  هب  جع »  » نامز ماما  هراشا  ب :
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.ِتاهِْجلا ِّلُک  ْنِم  َِکب  اُوقَدْحَاَف  ... 

.دندروآ موجه  وت  هب  فرط  همه  زا  نانمشد  سپ  ... 

ص:57
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.ِحاوَّرلا َْنَیبَو  َکَْنَیب  اُولاحَو  ِحارِْجلِاب  َكُونَْخثَاَو 

.دنتسب وت  رب  نتفر  صالخ و  هار  دنتخاس و  ناوتان  اه  تحارج  اه و  مخز  ببس  هب  ار  وتو 

.َكِدالْوَاَو َِکتَوِْسن  ْنَع  ُّبُذَت  ٌِرباص  ٌبِسَتُْحم  َْتنَاَو  ٌرِصان  ََکل  َْقبَی  َْملَو 

.يدومن یم  تیامح  عافد و  تنادنزرف  نانز و  زا  يدوب ، روبص  رگباسح و  وت  یلو  دنامن  تیارب  يروای  چیه  هکنآ  ات 

.اهِِرفاوَِحب ُلُویُْخلا  َكُؤَطَت  احیِرَج  ِضْرَْالا  َیِلا  َْتیَوَهَف  َكِداوَج  ْنَع  َكوُسَکَن  یّتَح 

ياه مُس  اب  ار  وت  اهبـسا  هکیلاحرد  يدرک  طوقـس  نیمز  رب  حورجم  ندب  اب  سپ  دندومن  نوگنرـس  تیراوس  بسا  زا  ار  وت  هک  نآ  ات 
.دندیبوک شیوخ 

.اهِِرتاوَِبب ُهاغُّطلا  َكُوْلعَت  ْوَا 

.دندیسر تنیلاب  هب  ناشزیت  ياهریشمش  اب  ناشکرس  و 

.َُکنِیبَج ِتْوَْمِلل  َحَشَر  ْدَق 

.دش بوطرم  گرم  قرع  هب  وت  یناشیپ 

.َُکنیِمَیَو َُکلا  - مِش ِطاِسْبنِْالاَو  ِضابِْقنِْالِاب  ْتَفَلَتْخاَو 

.دوب تکرح  رد  ندش  هتسب  زاب و  هب  تتسار  پچ و  ناتسد  و 

.َِکْتَیبَو َِکلْحَر  یِلا  اّیِفَخ  افْرَط  ُریُِدت 

.يدنادرگ تمرح  مایخ و  بناج  هب  يرظن  هشوگ 

.َکِیلْهَاَو َكِْدلُو  ْنَع  َکِسْفَِنب  َْتلِغُش  ْدَقَو 

.يدوب لوغشم  شیوخ  هب  و  نادرگور )  ) تنادنزرف نانز و  زا  هکیلاح  رد 

.ایِکاب امَحْمَُحم  ادِصاق  َکِمایِخ  یِلا  ادِراش  َکُسَرَف  َعَرْسَاَو 

.دومن ور  اه  همیخ  بناج  هب  نایرگ  نانک و  ههیش  تفاتش ، ترفن  لاح  اب  تبسا  و 

ص:58
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.ِروُدُْخلا َنِم  َنْزََرب  اّیِْولَم  ِْهیَلَع  َکَجْرَس  َنْرَظَنَو  اّیِزْخَم  َكَداوَج  ُءاسِّنلا  َْنیَأَر  اّمَلَف 

جراخ همیخ ) ي   ) اه هدرپ  سپ  زا  دنتفای  هنوگژاو  وا  رب  ار  وت  نیز  دندیدب و  نوبز  راوخ و  ار  وت  ياپ  زیت  بسا  مرح  ناوناب  نوچ  سپ 
.دندش

..ِدوُدُْخلا یَلَع  ِروُعُّشلا  ِتارِشان 

.دندومن هدنکارپ  اه  هنوگرب  ناوسیگ  هکیلاح  رد 

.ِهوُجُْولا ِتامِطال 

.دندز یم  هچنابط  اهتروصرب 

.ٍتاِرفاس

.دندنکفا اه  هرهچ  زا  باقن  و 

.ٍتایِعاد ِلیِوَْعلِابَو 

.دندز یم  نویش  دنلب  يادص  هب  و 

.ٍتارِدابُم َکِعَرْصَم  یِلاَو  ٍتالَّلَذُم  ِّزِْعلا  َدَْعبَو 

.دنتفاتش یم  وت  هاگلتق  يوس  هب  دندوب و  هداتفا  رد  تلذ  ضیضح  هب  تزع  جوا  زا  و 

.َكِرَْحن یلَع  ُهَْفیَس  ٌِغلُومَو  َكِرْدَص  یلَع  ٌِسلاج  ُرْمِّشلاَو 

.دومن یم  باریس  تیولگ  رب  ار  شیوخ  ریشمش  هتسشن و  تکرابم  هنیسرب  نوعلم  رمش  لاح  نامه  رد 

.ِهِدَّنَهُِمب ََکل  ٌِحباذ  ِهِدَِیب  َِکتَْبیَش  یلَع  ٌِضباق 

.درک یم  ادج  تندب  زا  رس  شا  هتخآ  غیت  اب  درشف ، یم  تشم  رد  ار  تفیرش  نساحم  یتسداب 
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.َکُسْأَر ِهانَْقلا  یَلَع  ِِعفُرَو  َکُساْفنَا  ْتَیِفَخَو  َکُّساوَح  ْتَنَکَس  ْدَق 

.تفرالاب هزین  رب  تسدقم  رس  دش و  ناهنپ  هنیس  رد  تکرابم  ياهسفن  داتسیا و  تکرحزا  تساوح  ءاضعا و  مامت 

ِتاوَلَْفلاَو يرارَْبلا  ِیف  َنُوقاـُسی  ِتارِجاـْهلا  ُّرَح  ْمُهُهوُجُو  ُحَْـفلَت  ِتاـّیِطَْملا  ِباـْتقَا  َقْوَف  ِدـیِدَْحلا  ِیف  اوُدِّفُـصَو  ِدـِیبَْعلاَک  َکـُلْهَا  َِیبُـسَو 
(1)  . ...ِقاوْسَْالا ِیف  ْمِِهب  ُفاُطی  ِقانْعَْالا  َیِلا  ٌَهلُوْلغَم  ْمِهیِْدیَا 

هرهچ زورمین  يامرگ  دـندش ، دـنب  رد  نارتش  زاهج  زارف  رب  نینهآ  ریجنز  لغ و  رد  دـنتفر و  يریـسا  هب  ناگدرب  نوچ  تلاـیع  لـها و 
یم هدنادرگ  اهرازاب  نایمرد  هدـش ، ریجنز  اهندرگ  هب  ناشناتـسد  دـندش ، یم  هدیـشک  اهنابایب  اهارحـص و  رد  دـنازوس ، یم  ار  ناشاه 

 . ...دندش

ترضح نآ  تداهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يولگ  رب  هزین  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  لوا : هضور 

هدش هدناوخ  رتمک  تبیصم  نیا  ًالومعم  هک  تسا  رحن  البرک  يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  ندش  هتـشک  ماسقا  زا  یکی 
رد يدراک  اـی  ریـشمش  اـی  هزین  هکلب  دـنرب  یمن  ار  وا  رـس  دنـشکب  دـنهاوخ  یم  هک  ار  رتش  دـنیوگ ) یم  ندرگ  يدوگ  هب  رحن   ) تسا

البرک رد  ار  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترـضح  اتبیـصم  او  دـیآ ، نوریب  خاروس  نیا  زا  وا  ندـب  نوخ  ات  دـنرب  یم  ورف  وا  ندرگ  يدوگ 
اهراب هک  دـندز  ییاج  نامه  هب  ار  هزین  ینعی  دز  هراوف  نوریب  هب  نوخ  هک  دـندز  ترـضح  يولگ  ندرگ و  رب  هزین  اب  ینعی  دـندرکرحن 

ضرع درک ، یم  هیرگ  دیسوب و  یم  ادخ  ربمغیپ  اهرابو 

ص:60

.يدهشملا نب  دمحم  ریبکلا » رازملا   » باتک فلؤم  زا  لقن  هب  ص317 ؛ ج98 ، راونالا ، راحب  رد  جع »  » نامز ماما  هیحان  ترایز  - . 1
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ماـما ياـپ  یتـقو  ِفُویُّسلا » َعِضْوَم  ُلِّبَُقا   » .مسوب یم  ار  اهریـشمش  ياـج  نم  هکنیا  يارب  دوـمرف : دـینک ، یم  هیرگ  ارچ  رگید  دـندرک :
شا هبطخملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  داتفا ، نیمز  هب  دجسم  برد  هب  دروخ و  شنهاریپ  هب  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

لوسرای دندرک : ضرع  مدرم  دناشن ، دوخ  يوناز  رب  دیسوب و  ار  وا  درک  دنلب  نیمز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلجع  اب  درک و  عطق  ار 
هداد روتسد  ارم  ادخ  ِِهب » ینَرَمَا  ْدَق    َ هّللا َّنِا  : » دومرف ما ، هدیدن  یلفط  رب  تبحم  ردق  نیا  ات  ام  دینک ، یم  تبحم  لفط  نیا  هب  یلیخ  هّللا 

(1) .منک راتفر  روطنیا  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ات  تسا 

هاگلتق يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  مود : هضور 

زیچ راهچ  رابغ  درگ و  نایم  رد  مینیب  یم  مینک  هاـگن  لد  مشچ  اـب  رگا  مینکب ، رگید  یهاـگن  کـی  هاـگلتق  لادوگ  نادـیم و  هب  ـالاح 
نامسآ زا  هک  یلوا  رون  دنیآ  یم  نیمز  فرط  هب  نامسآ  زا  ات  ود  دنور و  یم  نامـسآ  فرطب  نیمز  زا  ات  ود  دنوش ، یم  هدید  ینارون 

تسا لاوحالا  ّریغم  تساملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مود  رون  .دراد  مه  یمالک  هک  تسا  نیما  لیئربج  دیآ ، یم  نیمز  هب 
هشیش رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هک  تسا  یکلم  لوا  رون  .دنمادک  نیمز  رون  ود  هاگن و  ود  مینیبب  الاح  هتشادرب  رس  زا  ار  همامع 
کی ردقب  تفرن ، الاب  نامـسآ  فرطب  نیمز  زا  دایز  رون ، نیا  مود ، رون  هب  مینک  هاگن  الاح  .دور  یم  الاب  نامـسآ  هب  هتخیر و  يدرمز 
تسا نیسح  هدیرب  رس  هک  مینیب  یم  مینک  تقد  رتشیب  رگا  هتفر ، هزین  رب  هک  تسا  يرـس  مینیب  یم  مینک  رظن  بوخ  رگا  دش ، دنلب  هزین 

(2) .تسا هتفر  هزین  يور  رب  هک 

ص:61
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يولگ  رب  رجنخ  تابرض  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  موس : هضور 

نارگ و نآ  لها  نیمزو و  اهنامـسآ  رب  اهنآ  ینیگنـس  هک  ییاهتبیـصم  .تسا  هدش  دراو  يدایز  ياهتبیـصم  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  رب 
رضتحم ندب  رب  یـسک  دیراذگن  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  راضتحا  اهتبیـصم  نیا  زا  یکی  تسا ، گرزب 

دراو رضتحم  رب  هک  تسا  يریشمش  تخس  هبرض  دننام  رضتحم  ندب  رب  تشگنا  تسد و  ندز  اریز  دراذگب ، تشگنا  دراذگب ، تسد 
تبیصم اهنیا  زا  هدمآ ، ورف  شسدقا  ندب  رب  ریشمش  هد  دص و  رازه و  کی  هک  دراد ، یتلاح  هچ  البرک  رـضتحم  مینیبب  الاح  .دوش  یم 

نوعلم هدازانز  رمـش  رمع ، تاظحل  نیرخآ  رد  نانـس  ریـشمش و  هزینو و  ریت  همه  نآ  رب  هوالع  هک  تسا  یتقو  نآ  تسه و  مه  رتالاب 
رس ات  دز  هبرـضمالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ندرگ  رب  ردقنآ  دوخ  رجنخ  اب  تشاذگ و  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  هنیـس  رب  اپ  همکچ  اب  هنوگچ 

.درک ادج  نت  زا  ار  ترضح  كرابم 

نآ ياهتبیـصم  همه  مینک  هیرگ  رـضتحم  مولظم  نیا  رب  دـییایب  تسا  راـضتحا  لاـح  رد  هداـتفا و  هاـگلتق  لادوـگ  رد  هّللادـبعابا  ـالوم 
رد تشاد ، تبیـصم  شتیب  لها  عادو  تقو  رد  تشاد ، تبیـصم  اـج  همه  رد  هک  اریز  دوب  هدـش  عمج  شرخآ  ياهـسفن  رد  ترـضح 
رد .دوبمالسلا  هیلع  هّللادبعابا  راضتحا  تبیصم  نآ  تشاد  مه  رگید  تبیصم  عون  کی  اما  تشاد ، تبیصم  بسا  رب  ندش  راوس  تقو 
رد درک ، یم  تحارج  دش و  یم  دراو  اقآ  كرابم  ندب  رب  و  دمآ ، یم  هزین  دمآ  یم  گنس  دمآ ، یم  ریشمش  ترـضح ، راضتحا  لاح 

(1) .دش دنلب  بیرغ  نیسح  هثاغتسا  يادص  نایم  نیا 
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افق زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  زا  مراهچ : هضور 

هراشا

یْنلِکَت یهِلا ال  : » درک یم  ضرع  هک  میا  هدینـش  اهبلطم  بش  لد  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  هدجـس  زا  ام  همه 
«. اَدبَا ٍْنیَع  َهَفْرَط  یسْفَن  یلَا 

یسْفَن ٌبوُجْحَم َو  یْبلَق  یهِلا  : » درک یم  ضرع  هک  میا  هدینش  هفوک  ناتـسلخن  رد  بش  لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  ياه  هدجس 
هدینش یبلاطم  بش  لد  رد  مالـسلا  هیلع  رهطا  يارهز  ترـضح  ياه  هدجـس  دروم  رد  همه  ٌِبلاغ .» یئاوَه  ٌبُوْلغَم َو  یْلقَع  ٌبُویْعَم َو 

، تشاد رایسب  ياه  هدجس  البرک  رد  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  البرک ، يارحص  رد  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ياه  هدجس  زا  میونشب  اما  میا ،
درک هیکت  دوخ  تشگنا  ود  رب  راب  نیرخآ  يارب  ترضح  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا و  همه  زا  رترابنارگ  اه  هدجس  زا  یکی  تبیصم  اما 

زا هک  يا  هدجس  درک ، هدجس  البرک  مرگ  نیمز  رب  یناشیپ  اب  یتقاطیب  فعض و  رثا  رب  یلو  درک  یم  هاگن  مرح  هب  دش و  دنلب  نیمز  زا 
ار مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  یسک  هچ  دینک  روصت  امـش  الاح  .تسا  هتـشادنرب  لاحب  ات  تشاذگ  نیمز  رب  ار  كرابم  یناشیپ  هک  یتقونآ 

قلح شرجنخ  دـید  رمـش  هک  یمد  زا  دـینک  داـی  تشاد ، ندـب  رد  هک  رجنخ  هزین و  همهنآ  اـب  دـیناباوخ  نیمز  رب  یناـشیپ  تروـصب و 
ندب زا  ار  ماما  سدقم  رـس  افق  زا  ات  دیـشک  ترـضح  ندرگرب  ردقنآ  ار  دوخ  رجنخ  دـینادرگرب و  ار  اقآ  ندـب  درب ، یمن  ار  ترـضح 

(1) .درکادج

روش

نوخ يایرد  دش  لادوگ 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

نورب لتقم  زا  دمآ  رمش 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

همطاف يادص  دمآ 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 
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همقلع هاگلتق و  زا 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

هدش اغوغ  البرک  رد 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

هدش اباب  یب  هنیکس 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

مرتخا دب  لتاق  يا 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

مرجنح رب  ناسر  یبآ 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

افو زا  نک  هگن  ردام 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

هدش ارحص  نوخ  يایرد 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

هدش ارهز  لگ  رپ  رپ 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

رگج نوخ  ناکدوک  يا 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

رگد دیآ  یمن  اقس 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 
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مرس رب  دمآ  هچ  يدید 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

مرح رد  دماین  اقس 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

هاگلتق رد  هدمآ  رمش 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

هاگن ار  وا  دنک  ارهز 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

لد زا  هلان 

لد نیسح  زا  نم  مدیرب  مد  نآ 

لد هیس  رمش  لتقم  هب  دمآک 

مدیود یم  نم  دیود و  یم  وا 

لتاق يوس  نم  لتقم  يوس  وا 

مدیشک یم  نم  دیشک و  یم  وا 

لد زا  هلان  نم  نیک  زا  رجنخ  وا 
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متسشن یم  نم  تسشن و  یم  وا 

لباقم رد  نم  هنیس  يور  وا 

مدیرب یم  نم  دیرب و  یم  وا 

لد نیسح  زا  نم  رس  نیسح  زا  وا 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنابز 

نک ایح  مرهاوخ  زا  تورم  یب  رمش  يا 

نک ادج  ما  هنیس  زا  ار  دوخ  فیثک  ياپ 

درادن ناوت  بات و  ما ، هتسخ  هنیس  نیا 

درادن ناج  هک  رگنب  رمش  يا  مفیعض  مسج 

درادن ندز  دگل  هراپ  هراپ  مسج  رب 

درادن ندز  کتک  بنیز  هب  نم  رانک 

درادن ندز  رجنخ  نم  ِکشخ  رجنح  هب 

درادن ندز  رکیپ  یپایپ  تا  همکچ  اب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  ادج  ماگنه  خرس  داب  هایس و  رابغ  درگ و 

تساخرب اضف  رد  یکیرات  هایس و  تخس و  رابغ  درگ و  دندرک ، ادج  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سدقم  رـس  هک  هاگ  نآرد  دیوگ : يوار 
عفان نب  لاله  دش ؛ فرط  رب  یتعاس  زا  سپ  دش و  لزان  باذع  دندرب  نامگرکشل  دید و  یمن  ار  مشچ  مشچ ، هک  دیزو  یخرس  داب  و 

هب نم  دیوگ : تشک ، ار  نیسح  رمش ، هک  ریگ  هدژم  ریما ، يا  دیـشک : دایرف  یکی  هک  مدوب  هداتـسیا  دعـس  نب  رمع  نارای  اب  نم  : دیوگ
هرهچ رتهب و  ار  يدولآ  نوخ  هتشک  زگره  ادخب  داد ، یم  ناج  وا  مداتسیا ، وا  نیلاب  متفر و  هاگلتق 

ص:65
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يدرم تساوـخ و  بآ  لاـح  نیا  رد  درب و  نوریب  وا  نتـشک  زا  ارم  وا  تبیه  لاـمج  تعلط و  روـن  مدوـب و  هدـیدن  وا  زا  رت  ناـشخرد 
مشچن نآ  میمح  زا  مورن و  هیواه  هب  نم  وت ، رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدینـش  يور ، هیواه  هب  ات  یـشچن  بآ  ادخب  تفگ :

مشونب و نآ  كاپ  بآ  زا  مشاـب و  اـناوت  يادـخ  فنک  رد  تسا  قدـص  هاـگرارق  هک  وا  لزنم  رد  مور و  ادـخ  لوسر  مدـج  دزن  هکلب 
نآ اب  هک  لاح  نیمه  رد  دوبن ، محر  اهنآ  لد  رد  ایوگ  دندش و  نیگمـشخ  اهنآ  همه  دیوگ : منک ؛ تیاکـش  وا  هب  دیدرک  نم  اب  هچنآ 

هارمه امـش  اب  يراک  چـیه  رد  زگره  متفگ : مدـش و  تفگـش  رد  اهنآ  یمحر  یب  زا  نم  دـندرک ، ادـج  ار  شرـس  درک  یم  نخـس  اه 
.مدرگن

نیـسح شبیبح  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  طبـسرس  تسا : هتفگ  لوؤسلا » بلاطم   » رد هحلط  نب  دمحم  نیدـلا  لامک 
نادناخ و دندینادرگ و  ادخ  ناگدنب  نایم  اهرهش  ردو  دنتشارفا  دنلب  ياه  هزینرب  نادحلم  رس  دننامو  دندیرب  زیت  غیت  اب  ار  مالـسلا  هیلع 

اهنیا دنتسناد  یم  هکنآ  اب  دندرک  راوس  کشت  نیز و  نودب  رتش  نالاپ  هبوچ  رب  دنداد و  قوس  يزیمآ  تناها  فصو  هب  ار  شناکدوک 
.تسا مزال  داقتعا  حیحص  نآرق و  حیرص  هب  اهنآ  تدوم  دنربمغیپ و  هیرذ 

رامیب تخس  مردپ  اروشاع  زور  دومرف : مالسلا  هیلع  مجنپ  ماما  هک  هدرک  تیاور  دوخ  باحصا  یضعب  زا  طابـسا  نب  یلع  رداون »  » رد
وا دندرب ، یم  شیارب  بآ  دندوب و  دمآ  تفر و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  مدید  یم  ار  نامدوخ  ناتسود  نم  دوب ، همیخ  رد  دوب و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنتشک  نانچ  ار  وا  رکـشل ، بلق  رب  راب  کی  هرـسیم و  رب  راب  کی  درک و  هلمح  هنمیم  رب  راب  کی 

شندب رب  بسا  نآ  زا  دعب  دنتشک و  ار  وا  اصع  بوچ و  گنس و  نانس و  غیت و  اب  هدرک ، نقدغ  عضو  نآ  اب  ناروناج  راتشک  زا  ملسو 
(1) .دنتخات
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  ندشادج  ماگنه  شرع  نانطب  زا  دایرف 

ادج ار  شرس  دندیود  داتفا و  بسا  زا  دندزمالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  تبرـض  نوچ  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
؛ دـهدن رطف  هزور و  قیفوت  ناتیادـخ  دـیدش ، هارمگ  نادرگرـس و  دوخربمغیپ  زا  سپ  هک  یتما  يا  دـش : دایرف  شرع  نانطب  زا  دـننک ،

(1) .دنک مایقمالسلا  هیلع  نیسح  هاوخنوخ  ات  دنوشن  قفوم  دندشن و  قفوم  ادخب  مرج  ال  دومرف : سپس  دیوگ :

موثلک ّمُا  نانخس  رد  افق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  هدیرب  هب  هراشا 

هب دولآ و  شنوخ  هب  لکاک  تخیرگ و  رکـشل  تسد  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بسا  دنیوگ : بلاط  یبا  نب  دـمحم  و  بقانم »  » بحاص
دندید ار  شبحاص  یب  بسا  مرح  لها  نوچ  داد ، ناج  ات  تفوک  یم  نیمز  هب  رس  همیخ  تشپ  دیشک و  یم  ههیش  دیود و  نانز  همیخ 
هاتزمح او  هارفعج  او  هاّیلع  او  هامـساقلاابا  او  هاّیبن  او  هاّدج  او  هادّمحم  او  دیـشک : دایرف  داهن و  رـس  رب  تسد  موثلک  ُّما  دندرک و  نویش 

(2) .دش شوهیب  سپس  هتفر و  تراغ  هب  شیادرو  همامع  هدیرب و  افق  زا  رس  هداتفا و  تشد  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  هانسح ، او 

موثلک ما  نانخس  رد  اه  هزین  يور  نادیهش  ياهرس  هب  هراشا 

، داتفا ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شدـجدای  هبدرک  هاگن  شردارب  هراپ  هراپدـسج  هب  موثلک  ُّما  هک  یتقو  مهدزای ) زور  )
ای : » تفگ درک و  ترضح  نآ  هب  باطخ 

ُْلمَّرلا ُهَنَّفَک  ٍلْسُغ ، ِْریَِغب  ِضْرَْالا  یَلَع  ًیْقُلم  َكَِدلَو  ِدَسَج  یِلا  ْرُْظنُا    ِ هّللا َلوُسَر 
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هک رگنب  ترسپ  رکیپ  هب  ادخ  لوسر  يا  ِهِدیِرَو .» ْنِم  يراْجلا  ُمَّدلا  ُهَلَّسَغ  ِْهیَلَع َو  ُِیقاّسلا 

ار وا  هدـش ، يراج  وا  ياهگر  زا  هک  ینوخ  و  هدـش ، شنفک  هدـمآ  وا  يور  رب  داب  رثا  رب  هک  ییاهگیر  هداـتفا ، نیمز  رب  لـسغ  نودـب 
و دـنهد ، روبع  یمارتحا  یب  لامک  اب  ریـسا  ناونعب  ار  اهنآ  دـنهاوخ  یم  هک  وا  تیب  لها  هب  رگنب  راوگرزب ! دـج  يا  .تسا  هداد  لـسغ 

(1) .دنا هداد  رارق  اه  هزین  يور  ار  نادیهش  هرهچ  هام  ياهرس 

افق زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  هدیرب  هب  هاگلتق  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هراشا 

، ناریـسا دـننام  هدز  تراغ  هنهرب و  اپ  رـس و  مرح  نانز  دـندز ، شتآ  ار  اـه  نآ  دـندرک و  نوریب  اـه  همیخ  زا  ار  ناـنز  دـیوگ : يوار 
نویـش داتفا  ناگتـشک  هب  نانز  مشچ  نوچ  دـیربب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگلتق  هب  ار  ام  ادـخب  دـنتفگ : دـندوب و  نادرگرـس  ناشیرپ و 

یم نویش  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  هک  منک  یمن  شومارف  ادخب  دیوگ : دندز ، هرهچ  هب  یلیـس  دندرک و 
َُکتاَنب ِءاضْعَْالا َو  ُعَّطَقُم  ِءامِّدـلِاب  ٌلَّمَُرم  ٌْنیَـسُح  اذـه  ِءامَّسلا ، ُهَِکئالَم  َْکیَلَع  یّلَـص  ُهادَّمَُحم  او  : » دز یم  داـیرف  نیزح  زاوآ  هب  درک و 

ریسا تنارتخد  هداتفا و  هدیرب  ياضعا  دولآ و  نوخ  نتاب  هک  تسا  نیسح  نیا  وت ، رب  نامسآ  ناگتشرف  تاولـص  دمحم ، ای  «. » ...ایابَس
هزمح هب  ارهز و  همطاف  هب  یـضترم و  یلع  هب  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  هب  مراد و  یم  تیاکـش  ادخب  دنا ، هدش 

انزح او  هدش ، هتشک  ناگدازانز  تسد  هب  دزو و  یم  نآ  رب  داب  هداتفا و  نابایب  نایم  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  دمحم ، يا  ءادهـشلادیس ،
هدرب ناریسا  نوچملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  هیرذ  هک  دییایب  دمحم  نارای  يا  هتفر ، ایند  زا  ادخ  لوسر  مّدج  زورما  ابرک  او 

«. دنوش یم 
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یبَِاب یـضَق  یّتَح  ِموُمْهَْملا  ِیبَِاب  ...ءادِّرلا  ِهَمامِْعلا َو  ُبُولْـسَم  افَْقلا  َنِم  ِْسأَّرلا  ُروُزْجَم  ٌْنیَـسُح  اذـه  : » دومرف هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
هتشک تا  هیرذ  ریسا و  تنارتخد  هادَّمَُحم ، ای  «. » ...ِءامِّدلِاب ُرُطْقَت  ُُهتَْبیَش  ْنَم  یبَِاب  یضَم  یّتح  ِناشْطَْعلا 

هبنـشود زور  هکنآ  نابرق  مردـپ  هدـش ، تراغ  ادر  ابع و  هدـیرب و  افق  زا  رـس  تسا  نیـسح  نیا  دزو ، یم  رابغ  اهنآ  رب  ابـص  داب  هداتفا ،
ینامرد شمخز  تسین و  وا  رادـید  دـیما  هکنآ  نابرق  مردـپ  هتخیـسگ ، شا  همیخ  باـنط  هکنآ  ناـبرق  مردـپ  دـش و  تراـغ  شنوشق 

هکنآ نابرق  مردـپ  داد ، ناج  هنـشت  تشذـگ و  رد  هدـنمغ  هکنآ  نابرق  مردـپ  منک ، شیادـف  ناج  تسیاب  هکنآ  ناـبرق  مردـپ  درادـن ،
، تسا نامسآ  يادخ  لوسر  شدج  هکنآ  نابرق  مردپ  تسا ، یفطـصم  دمحم  شّدج  هکنآ  نابرق  مردپ  تسا ، ناکچ  نوخ  شـشیر 

نابرق مردپ  یـضترم ، یلع  نابرق  مردپ  يربک ، هجیدخ  نابرق  مردـپ  یفطـصم ، دـمحم  نابرق  مردـپ  يدـه ، یبن  طبـس  نابرق  ردـپ م 
«. دناوخ زامن  ات  تشگرب  وا  يارب  باتفآ  هکنآ  نابرق  مردپ  ءاسن ، هدیس  ارهز  همطاف 

وا دندش  عمج  بارعا  یعمج  دیشک و  شوغآ  رد  ار  ردپ  دسج  هنیکس  سپس  دنایرگ ، ار  ینمـشد  تسود و  ره  ادخ  هب  دیوگ : يوار 
(1) .دندیشک بقع  ردپ  دسج  يور  زا  ار 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هدیرب  موقلح  مالسلااهیلع  بنیز  ندیسوب 

هراشا

هدیرب موقلح  يور  ار  شناهد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ردارب  هراپ  هراپ  ندـب  دـش و  مخ  مالـسلااهیلع  بنیز  هدـمآ : لتاقم  یـضعب  رد 
: تفگ دیسوب و  یم  داهن و  ردارب 
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«. یمَْحل ْنِم  ُلُکْأَت  َعابُّسلا  َّنَا  َْولَو  َكَْدنِع  َماقُْملا  ُتْرَتْخَال  َكَْدنِع  ِماقُْملا  ِلیحَّرلا َو  َْنَیب  ُتْرِّیُخ  َْول  یخَا  »

یم رب  ار  وت  هارمه  تنوکـس  دـندرک ، یم  ریخم  هنیدـم ، يوس  هب  نتفر  نیب  و  ـالبرک ) رد   ) وت راـنک  رد  تنوکـس  نیب  ارم  رگا  مردارب 
.دنروخب ار  مندب  تشوگ  نابایب  ناگدنرد  هچرگ  مدیزگ ،

تمراذگ یم  مور و  یم  تسین  هراچ  نوچ 

تمراپس یم  ادخ  هب  نت  هراپ  هراپ  يا 

: تفگ سپس 

«. ِبْرَّضلا َنِم  ُدِوُْسا  ْدَق  یْنتَم  اذه  ِلافْطَْالا َو  ِءاسِّنلا َو  ِءالُؤِهل  ِهَِعفادُْملا  ِنَع  ُْتلَلَک  ْدََقل  یُّما  َْنباَی  »

هک تسا  نم  هرهچ ) ای   ) رمک نیا  ما و  هدش  هدنامرد  هتفوک و  نمـشد ، ربارب  رد  ناوناب ، ناکدوک و  نیا  يرادهگن  زا  مردام ، رـسپ  يا 
(1) .تسا هدش  هایس  نمشد ، هبرض  رثا  رب 

( مالسلااهیلع بنیز  ترضح  لاحنابز   ) هدیرب ياهگر  ندیسوب 

دیسوبن رس  یب  نت  نم  نوچ  یسک  زگره 

دیسوبن ربمغیپ  هک  ییاج  نآ  مدیسوب 

دیسوبن ارهز  دیسوبن ، ردیح 

دیسوبن ارحص  میسن  یتح 
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درک انش  بنیز  نوخ  يایرد  رد  هک  یتقو 

درک انشآ  ردارب  ياهگر  هب  ار  بل 

تکاپ سأر  وک  ردارب  يا  تفگ 

تکاخ هب  ناطلغ  نم ، ناسچ  منیب 

توالح دهَش  شبل  زا  دزیر  هک  رس  نیا 

توالت نآرق  دنک  ین  كون  هب  ادرف 

تسا رون  هوکشِم  رس ، نیا  هک  نیا  اب 

تسا رونت  جنک  شیارس ، نامهم 

( قفش داوج  دمحم  )

ینز هنیس 

ینم نیسح  وت  رو  هطوغ  نوخب  يا 

ینم نیع  رون  همطافرسپ 

ندب زا  اخا  ای  ترس  هدیرب  یک 

نفک یب  ترکیپ  كاخ  يور  رب  هدنام 

وت نایرع  مسج  وت و  يادف  نم 

وت نایرگ  راز  رهاوخ  دنک  هچ 

منک يراج  هدید  زا  نم  نینوخ  کشا 

منک يراوگوس  بل  هنشت  يا  وت  رب 

تساجک تکاپ  رس  البرک  تندب 

تسافج رونت  رد  ای  هزین  رسرب 

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:71

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


ینز هنیس 

دراد ندیئوب  ارهز  هلال 

دراد ندیسوب  نینوخ  رجنح 

(2  ) نم نیع  رون  نم ، نیسح  وک 

هتسهآ يردق  مارآ ، نابراس 

هتسشن نوخرد  اجنیا ، نم  هام 

(2  ) نم نیع  رون  نم ، نیسح  وک 

دز یم  اپو  تسد  لادوگ ، نیمهرد 

دز یم  ادص  ار  ارهز ، شردام 

(2  ) نم نیع  رون  نم ، نیسح  وک 

متسه نوخ  تشد  نیا ، ِنابغاب 

متسد زا  هتفر  اجنیا ، مَِیتسه 

ینز هنیس 

(2  ) يراز هب  بنیز  نیسح  شعن  رس 

(2  ) يرادنرس ردارب  يا  اتفگب 

(2  ) ردارب تکشخ  بل  نابرق  هب 

(2  ) يرادن روآ  بآ  سابع  رگم 

(2  ) نامیلس کُلم  ثراو  يدوب  وت 

(2  ) يرادن رتشگنا  تشگنا و  ارچ 

(2  ) تعانق يدرک  نهریپ  هنهُک  هب 
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(2  ) يرادن نت  رب  نهریپ  نآ  ارچ 

(2  ) يراز هب  بنیز  نیسح  شعن  رس 

(2  ) يرادن رس  ردارب  يا  اتفگب 

هلال غاب 

نت زا  رود  ياهندب  نایم  رد  تندب  دوش  یم  ادیپ  ناسچ 

رجنخ هزین و  زا  رپ  هلال  غاب  دَُوب  هک  منک  تیادیپ  اجک 

مریگ مرب  رد  ار  وت  كاپ  مسج  تربب  مَسَر  ات  نک  میادص 

روای سک و  یب  وترهاوخ  هدنام  ودع ، دیوگن  ات  نک  میادص 
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منام یمن  هدنز  وت  یب  هک  ( 2  ) مناج نیسح  يا  نک  میاعد 

مناج نیسح  يا  مناج ، نیسح  يا 

نم اب  رفسمه  اج  همه  روای و  ارم  هشیمه  يا  وس  نیا  ایب 

نهاریپ هنهکاب  همه  نیا  نیب  مَیِسانش  یم  بنیز  ایب 

ییآ مرب  رد  یک  وت  هک  رظتنم  نانس ، غیت  ریز  اجنیا  منم 

نمشد رجنخ  ضوع  ملُگ  يا  ینزب ، يا  هسوب  میاهگر  هب 

(2  ) ار مهاگلتق  نک  اشامت 

(2  ) بنیز يا  بنیز  ار ، مهام  صرق  ینرب  نیبب 

ینز ریجنز  ینز و  هنیس 

هدیشک نوخ  هب  ار  ترکیپ  یک 

مولظم نیسح  ارهز ، زیزع 

هدیرب نینچ  ار  ترجنح  یک 

مولظم نیسح  ارهز ، زیزع 

كاچ دص  وت  نت  هزین ، ریتز و 

كاخ نماد  هب  تمسج ، هداتف 

كالفا رب  ناغف  تناکدوکز ،

هدیمخ مّدق  تبیصم ، نیا  زا 

نم ردارب  ناشطع ، دیهش 

مولظم نیسح  ارهز ، زیزع 

نابایب نیا  رد  نایرع ، وت  نت 
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نادیهش نیا  داسجا  رانک 

ناتسلگ نیا  رد  نم ، لگ  ییوت 

هدیسر نازخ  ناتسلگ ، نیا  هب 

هدیرب نینچ  ار  ترجنح  یک 

مولظم نیسح  ارهز ، زیزع 

هدیرب ياهگر  ندیسوب  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

هارمه تسود و  اب  هک  تسا  يراصنا  هّللادبع  نب  رباجمالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترـضح  رئاز  لوا  هک  تسا  فورعمالبرک  خـیرات  رد 
ار انیبان  رباج  تسد  هک  هیطع  دوخ 
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نیسح رئاز  لوا  اعقاو  مینیبب  اما  دش ، فّرشم  ءادهـشلا  دیـس  نیعبرا  رد  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  ربق  ترایز  هب  بادآ  مامت  اب  دوب  هتفرگ 
یترایز نینچ  رگید  يدحا  هک  درک  هّللادبعابا  زا  یترایز  يربک  بنیز  اروشاع  زور  رد  بنیز !؟ هردـخم  ایلع  ای  دوب  رباجمالـسلا  هیلع 

دسج دش  مخ  دیسوب ؟ ار  هچ  دسوبب  دریگرب و  رد  هک  دوبن  يربق  دمآ  هک  هاگلتق  لادوگ  رد  بنیز  .تسا  هدرکن  ءادهـشلا  دیـس  زا  ار 
ماما ندب  ءاضعا  مامت  رد  هزین  ریشمش و  مخز  ياج  همه  نآ  زا  سپ  میناد  یمن  ام  الاح  دیسوبار  شردارب  هراپ  هراپ  رس و  یب  نایرع و 

يارب ییاجمالسلااهیلع  بنیزمالسلا  هیلع  نیسح 

مخ هک  تسا  هدش  لقن  طقف  مناد  یمن  هن ؟ ای  درک  ادیپ  هسوب  کی  دح  رد  یتح  مخز  نودب  ییاج  ایآ  هن ؟ ای  درک  ادـیپ  مه  ندیـسوب 
ردارب ردام و  ردپ و  دج و  هب  هتسکش  یبلق  اب  دعب  تشاذگ  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  ندرگ  هدش  هدیرب  ياهگر  هب  ار  دوخ  ياهبل  دش و 
بنیز ترضح  يراب  ِءاضْعَْالا .» ُعَّطَقُم  ِءامِّدلِاب ، ٌلَّمَُرم  ٌْنیَسُح  اذه  ِءامَّسلا  ُکِیلَم  َْکیَلَع  یَّلَص  ادّمَُحم  : » درک ضرعو  درک  مالـس  دوخ 

تساوخ درک ، ترایز  هب  عورـش  ترـضح  ياپ  نیئاپ  زا  دروآ  اجب  لماک  ترایز  تسناوتن  اما  دروآ ، اجب  ار  ترایز  طیارـش  بادآ و 
رـس ضوع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدیرب  يولگ  درک ؟ هچ  درادن ، ندب  رد  رـس  شردارب  دید  دـنکب ، ار  كرابم  رـس  يالاب  ترایز 

رتخد دندرب و  هفوک  هب  ار  بنیز  هک  زور  هس  زا  سپ  دندرک ، اجک  رد  ار  رس  ترایز  مینبب  الاح  درک ، ترایزمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ابا سدـقم  رـس  بنیز  ندرک  تکاـس  يارب  دـناوخ ، یم  هبطخ  هفوـک  راـکم  هدز و  تلفغ  مدرم  عـمج  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
زا بنیز  ار  كرابمرس  ترایز  میناد  یمن  الاح  دنداد ، رارق  بئاصملا  ُّما  لمحم  يولج  رد  هدرک و  هزین  رـس  رب  ارمالـسلا  هیلع  هّللادبع 

لمحم بوچ  هب  ار  شدوخ  رس  دید ، هزین  يورب  ار  ردارب  رس  نوچ  مالسلااهیلع  بنیز  مناد ، یم  ردق  نیمه  کیدزن ؟ ای  درک  رود  هار 
هزات نوخ  مدید  درک  تکرح  مالسلااهیلع  بنیز  لمحم  یتقو  دیوگ : یم  يوار  دز ،

ص:74
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رس  ) دنیبب ار  شنیسح  دوب  هتسناوتن  بنیز  هک  دوب  زور  هس  نوچ  تسا ، هدش  يراج  نیمز  رب  مالـسلااهیلع  بنیز  لمحم  بوچ  ریز  زا 
(1)( .دندوب هدرکادج  ءارسا  لیخ  زا  دندوب و  هدرب  هفوک  هب  رتدوز  يردق  ار  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  سدقم 

ماما هدیرب  رس  زا  يدای  نابراس و  تیانج  رب  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  ّیلع و  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیرگ  هلان و 
مالسلا هیلع  نیسح 

یم لقن  هدرـشف  روط  هب  اجنیارد  هک  تسا  نابراس  تیاـنج  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  هک  زادـگناج  رایـسب  بئاـصم  زا 
.ددرگ

رد تکرش  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  لاسکی  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  باحـصا  زا  بیـسم  نب  دیعس 
هایـس کیرات  بش  هراپ  دـننام  شتروص  هدـش و  عطق  شیاهتـسد  هک  مدـید  ار  يدرم  فاوط  ماگنه  هاگان  متفر ، هکم  هب  جـح  مسارم 

ناـنکاس هچرگ  يزرماـیب ، ارم  مرادـن  ناـمگ  هک  زرماـیب  ارم  هبعک  يادـخ  يا  : » دـنک یم  اـعد  نینچ  هتفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  و  تـسا ،
عامتجا وا  رانک  یعمجو  نم  دـیوگ : دیعـس  تسا .» نیگنـس  رایـسب  مهاـنگ  اریز  دـننک ، تعافـش  تاـقولخم  همه  نیمز و  اهنامـسآ و 
تهاـنگ یتـسیک و  وت  يوـش ، ادـخ  تمحر  زا  دـیماان  هک  تسین  هتـسیاش  یـشاب ، سیلبا  وـت  رگا  وـت  رب  ياو  : » میتـفگ وا  هب  میدرک و 

نم تفگ : تسیچ ؟ هک  نک  نایب  ام  يارب  ار  دوخ  هانگ  میتفگ : .مسانـش  یم  ار  مهاـنگ  مدوخ و  نم  تفگ : درک و  هیرگ  وا  تسیچ ؟
راولش دنب  هک  مدوب  هتفای  عالطا  نم  میدمآ ، قارع  يوس  هب  هنیدم  زا  ترـضحنآ  هارمه  مدوبمالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نارتش  نابراس 
رتخد ونابرهـش  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  جاودزا  ماـگنه  تمیقنارگ  دـنب  نیا  هک  دـننک  یم  لـقن   ) تسا تمیقنارگ  ترـضح  نآ 

(. دوب هدیسر  هنیدم  هب  یناساس  رابرد  زا  موس  درگدزی 

ص:75
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  نایرج  میدیسر و  البرک  هب  هکنیا  ات  دسرب ، نم  تسد  هب  تمیقنارگ  دنب  نآ  يزور  مدرک  یم  وزرآ 
رانک هدرک  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  یتمیق ، دنب  نآ  عمط  هب  دش ، مهدزای )  ) بش هکنیا  ات  مدوب ، هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  نم  دمآ ، شیپ 

سفن و ياوه  متفای ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  رکیپ  هکنیا  ات  متخادرپ  وجتـسج  هب  مدـمآ ، ءادهـش  هراـپ  هراـپ  ياهندـب 
متفایرد هدرک ، ادیپ  ار  دنب  نآ  متسد  اب  مروایب ، نوریب  ترضحنآ  راولش  زا  ار  یتمیق  دنب  نآ  متفرگ  میمصت  دش ، هریچ  نم  رب  تواقش 

نآ درک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسار  تسد  هاـگان  مدوـشگ ، ار  اـه  هرگ  نآ  زا  یکی  تـسا ، هدروـخ  رایـسب  هرگ  هـک 
نآ رب  ارم  نم  ثیبـخ  سفن  ياوـه  متـسناوتن ، منک  در  ار  وا  تسد  متـساوخ  متـشاد  ناوـت  هچره  تفرگ ، مکحم  ار  ساـبل  زا  تمـسق 

، مدرک عطق  ار  وا  تسار  تسد  متفای و  يا  هتـسکش  ریـشمش  میامن ، عطق  چم  زا  ار  ترـضحنآ  تسد  منک و  ادیپ  يا  هلیـسو  ات  تشاد 
تـسد تفرگ ، مکحم  ار  سابل  زا  تمـسق  نآ  درک و  تکرح  ماما  پچ  تسد  هاگان  میاـشگب ، ار  دـنب  هرگ  اـت  مدرک  زارد  ار  متـسد 

، مدینش دش  نوگرگد  اوه  دیزرل و  نیمز  مدید  ناهگان  مروآ ، نوریب  دنب  هک  مدرب  تسد  هاگنآ  مدیرب ، چم  زا  زین  ار  ترضحنآ  پچ 
، ُهاحیبَذ او  ُهالُوتْقَم ، او  ُهاَتبَا ! او  : » دیوگ یم  دنک و  یم  يزوسناج  هیرگ  یصخش 

«. َكوُعَنَم ِءاْملا  ِبْرُش  ْنِم  َكُوفَرَعام َو  َكُولَتَق َو  َّیَُنب  ای  ُهابیرَغ ، او  ُهاْنیَسُح ، او 

«. دنتخانشن ار  تماقم  دنتشک و  هنشت  بل  اب  ار  وت  مرسپ ، بیرغ ، يا  ، ناج نیسح  ياو  هدیرب ، رس  هتشک و  نیا  زا  ياو  ناج ! ردپ  هآ  »

رپ ار  اج  همه  ناگتـشرف  و  مدـید ، رایـسب  تیعمج  اب  نز  کی  اب  ار  رفن  هس  هاگان  متخادـنا ، اه  هتـشک  نیب  ار  دوخ  نم  ماـگنه  نیا  رد 
ادخلوسر هاگان....دنتفگ  یم  یبلطم  دندرک و  یم  هیرگ  اهنآ  دندوب ، مالسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  اهنآ  دندوب ، هدرک 

: دومرف نم  هب  دید و  ارم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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«. ِهَرِخْالا َْلبَق  اْینُّدلا  ِیف  َْکیَدَی  َعَطَق  َکَهْجَو َو    ُ هّللا َدَّوَس  يَِدلَِوب ، اذَکه  َْتلَعَف  ِمّالَْعلا ، ِِکلَْملا    ِ هّللا ُهَنَْعل  ِمانَْالا  َّسَخَا  ای  »

دـنک و هایـس  ار  تتروص  ادـخ   ، يدومن راتفر  نینچ  نم  دـنزرف  اب  داـب ، وت  رب  هاـگآ  رداـق و  دـنوادخ  تنعل  اـهناسنا ، نیرت  تسپ  يا  »
«. دیامن عطق  ترخآ ، زا  لبق  ایند  رد  ار  تیاهتسد 

عضو نیا  هب  دیدرگ و  هایس  کیرات  بش  هراپ  نوچمه  ما  هرهچ  دش و  کشخ  میاهتسد  هک  دوب  هدشن  مامت  ترضح  نآ  نیرفن  زونه 
یمن ارم  ادـخ  زگره  هک  مناد  یم  دـنک و  فـطل  نـم  هـب  مهاوـخ  یم  ادـخ  زا  ما و  هدـمآ  ادـخ  هناـخ  راـنک  نوـنکا  مدـش ، مراـتفرگ 

نب رباج  اب  صخـش  نیا  هدـمآ : تاـیاور  زا  یـضعب  رد  (1) .درک تنعل  ار  وا  دینـش  ار  عوـضوم  نـیا  هـک  سک  ره  نارـضاح.دزرمآ و 
هنیدم رازاب  رد  يراصنا  هّللادبع 

ادخ و تنعل  :» تفگ وا  هب  و  درک ، یم  هیرگ  هدرم  هچب  ردام  لثم  هک  دـش  بلقنم  نانچنآ  رباج  تفگ ، ار  دوخ  نایرج  درک و  تاقالم 
(2) «. داب وت  رب  اهناسنا  همه  ناگتشرف و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندب  رس و  نایم  ییادج  هب  هللا  همحر  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  هراشا 

هیلع نیـسح  ربق  ترایز  هب  هللا  همحر  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  اـب  دـیوگ : هک  تسا  یفوک  هیطع  زا  شمعا ، زا  یفطـصملا  هراـشب  زا 
هـسیک دـنکفا و  شود  هب  ییادر  تسب و  يرازا  درک و  لـسغ  تفر و  تارف  طـش  هب  رباـج  میدـش  ـالبرک  دراو  نوـچ  میتـفر ، مالـسلا 

ربق هب  ار  وا  نابسچب ، نادب  ارم  تفگ : نم  هب  دیـسر و  ربق  کیدزن  ات  تفگ  ادخرکذ  ماگره  هب  دیـشاپ و  دوخ  نت  رب  دوشگ و  يدعُس 
يور شوه  یب  مدینابسچ و 

ص:77

راحب ج45، ص61 ؛ ج2 ، نیطبسلا ، یلاعم  لقن  هب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 1
ص311.

ص11. ینیوزق ، ملاع  نازحالا  ضایر  زا  لقن  هب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 2
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دهدن ار  دوخ  تسود  باوج  تسود ، ارچ  تفگ : سپس  و  نیسح ، ای  تفگ : راب  هس  دمآ و  شوه  هب  ات  مدیـشاپ  وا  رب  بآ  داتفا و  ربق 
ترـس نت و  نایم  هتخیر و  تهاگولگ  رب  تیاهگر  نوخ  هک  تفگ  باوج  یناوت  یم  اجک  زا  تفگ : سپـس  ُهبِیبَح » ُبیُجی  ٌبِیبَح ال  »

؟(1) هداتفا ییادج 

تفرگ ماجنامالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  هک  ییاه  تناها  تابرض و 

هب بآ  نتشادرب  يارب  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  ابمالسلا  هیلع  ترـضح  هک  یماگنه  مراد :) نابا  نب  هعرذ   ) مراد ینب  زا  يدرم   - 1
نوخ زا  رپ  تفرگ و  نآ  ریز  تسد  دروآ و  نوریب  ار  ریت  ترـضح  دز و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هناچ  هب  يریت  دـندش ، کـیدزن  تارف 

.دش

یم مالسلا  هیلع  ماما  هک  اروشاع  رهظ  دیدرگ و  ناور  نآ  زا  نوخ  دز و  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  بل  هب  يریت  میمت : نب  نیـصح   - 2
.تسین لوبق  امش  زامن  تفگ : دنناوخب ، زامن  دنتساوخ 

.دیشک نوریب  ار  نآ  ترضح  دز و  مالسلا  هیلع  ترضح  یناشیپ  هب  يریت  فوتحلا : وبا   - 3

وا دیسر ، شرس  هب  دیرب و  دوب  شرس  رب  هک  یهالک  بش  دز و  وا  رس  هب  یغیت  داد و  مانـشد  ار  ترـضح  يدنک : رـشب  نب  کلام   - 4
.درم ات  دوب  ریقف  هشیمه  و  دوبر ، ار  ترضح  هالک 

دیناشوج و یم  يا  هبادرز  ناتسمز  رد  شناتسد  هک  دش  نیا  وا  يازس  دومن  شا  هنهرب  دوبر و  ار  ترضح  نهاریپ  بعک : نب  رحب   - 5
.دندوب کشخ  بوچ  ود  نوچ  ناتسبات  رد 

.تخادنا نیمز  هب  تسار  هنوگ  يور  بسا  زا  ار  وا  درک و  ورف  وا  يولهپ  هب  يا  هزین  ینزی : بهو  نب  حلاص   - 6

.داتفا ور  هب  هک  دز  شا  هناش  هب  یتبرض  درک و  عطق  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  پچ  تسد  کیرش : نب  هعرز   - 7

ص:78

ص741. یمق ، سابع  خیش  مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ،؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 1
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.تخادنا نیمز  هب  ار  وا  دز و  وا  رب  يا  هزین  یعخن : ورمع  نب  سنا  نب  نانس   - 8

هب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  وا  .تفرگ  هزرل  ار  وا  دربب  ار  ترـضح  رـس  ات  دمآ  ریز  هب  بسا  زا  یحبـصا : دـیزی  نب  یلوخ   - 9
.درب هفوک 

.درک ادج  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  رس  رجنخ  هبرض  هدزاود  اب  رمش :  - 10

نوخ زا  رپ  بآ  دز و  مالسلا  هیلع  ترضح  خنز  هب  يریت  دشونب  بآ  تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  ترضح  یتقو  ریمن : نب  نیـصح   - 11
.دش

.تخیر شیوم  دش و  سیپ  دیشوپ و  دوبر و  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نهاریپ  یمرضح : هویح  نب  قاحسا   - 12

.دش جلف  شیاپ  دش و  ریگ  نیمز  تفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  ترضح  راولش  یمیمت : بعک  نب  رحب   - 13

.دش روک  داهن و  رس  رب  دوبر و  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  همامع  یمرضح : دثرم  نب  سنخا   - 14

.دوبر ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نیلعن  دلاخ : نب  دوسا   - 15

.دیرب ار  ناشیا  تشگنامالسلا  هیلع  ترضح  رتشگنا  ندوبر  يارب  یبلک : میلس  نب  لدجب   - 16

.دوبر ار  مالسلا  هیلع  ترضح  ِيزخ  هفیطق  ثعشا : نب  سیق   - 17

.دوبر ار  مالسلا  هیلع  ترضح  هرز  دعس : نب  رمع   - 18

.دوبر ار  مالسلا  هیلع  ترضح  ریمش  یلشنم : سفالف  ای  هلظنح  نب  دوسا  مانب  یمیمت  يدرم  ای  يدوا  قلخ  نب  عیمج   - 19

-22 یمرضح ، دثرم  نب  شبحا  - 21 یمر ، - ضح هوی  نب ح- قحسا   - 20
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-ظ حاو - 26 یفعج ، همثیخ  نب  می  - لس - 25 يدبع ، ذقنم  نب  ءاجر  - 24 يوادیص ، حیبص  نب  رمع  - 23 یسبنس ، لیفط  نب  میکح 
، معان نب 

نیـسح ماما  ندب  رب  بسا  هک  دنتـسه  يرفن  هد  کلام : نب  دیـسا  - 29 یمرـضح ، بیبث  نب  یناه  - 28 یفعج ، بهو  نب  حـلاص  - 27
همه هک  میتفای  میدرک و  لمأت  رفن  هد  نیا  ِلاح  رد  دـیوگ : دـهاز  ورمعوبا  .دـندرک  مرن  ار  شا  هنیـس  تشپ و  ات  دـنتخات  مالـسلا  هیلع 

.دندوب هدازانز 

.دز یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهنادند  هب  یتسد  بوچ  اب  هفالخلا  راد  رد  دایز : نب  هّللا  دیبع   - 30

.تشاد تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  رد  يدیبز : جاّجح  نب  ورمع   - 31

.تسا هتخادنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يریت  یئاط : لیفط  نب  میکح   - 32

.تسا هدزمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ریت  هدزاود  یمعثخ : هورع  نب  هّللادبع   - 33

هب اراگدرورپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  شتآ ! هب  تداب  هدژم  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  میمت : ینب  زا  هزوح  نب  هّللادبع   - 34
.تفاتش خزود  هب  دروخ و  نابایب  هایگ  گنس و  هب  وا  رس  ات  دنام  باکر  رد  وا  پچ  ياپ  درک و  مر  وا  بسا  .نارب  ششتآ 

.البرک تایانج  همه  أشنم  هیواعم : نب  دیزی   - 35

هزین و 34 ياج  مالـسلا 33  هیلع  نیـسح  ماما  نت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فنخم  وبا  زا  بوشآ  رهـش  نبا  - 
.میتسج ریشمش  شُرب 

.دش تفای  وا  رد  ریت  ياج  ریشمش و  شرب  هزین و  ياج  دنچ  هک 320 و  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  - 

.دیسر ترضح  هب  مخز   72 دنا : هتفگ  هللا  همحر  دّیس  بقانم و  بحاص  - 

(1) .دوب شندب  يولج  رد  اهریت  نیا  همه  .دنا  هتفگ  مه  مخز  ات 1300  تبرض و  یلوق 33  رد  مخز و  یتیاور 360  رد  - 
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هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  موس : لصف 

هراشا
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دیفس هحفص 
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هفوک فرطب  ناشیا  رس  لماح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  نیرفن 

دایز نبا  دزن  هفوک  هب  هک  داد  ناهدنامرف  زا  یکی  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  رـس  دعـس ، نب  رمع  تفگ : هیواعم  نب  لاله 
یم نیرفن  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  دینـش ، هاگان  تخات ؛ ار  بسا  يردـق  داد و  ياـج  دوخ  ِبسا  هربوت  رد  سرت  زا  دربب و 

َکِمْظَعَو َکِمَْحل  َْنَیب    ُ هّللا َقَّرَف  يدَسَجَو ، یسأَر  َْنَیب  َْتقَّرَف  : » دیامرف یم  دنک و 

(1) «. َنیَِملاْعِلل ًالاکَنَو  ًهَیآ  َکَلَعَجَو 

هفوک کیدزن  ردپ ، اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  لد  ِدرد 

مالسلا هیلع  ترـضح  هک  دش  هدید  دندرک ، بصن  هزین  رب  اجنآ  رد  دندروآ و  هفوک  کیدزن  هب  نوچ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رس 
رـس روطچ  مدرم  نیا  نیبب  ناج  ردپ  درک : ضرع  دومن و  ور  فرـشا  فجن  تمـس  هب  يراج و  شناگدید  زا  کشا  دومن و  يا  هفرس 

(2) .دنتشاذگ نیمز  رب  ار  مندب  دنربب و  راید  هب  راید  رهش و  هب  رهش  دنراد  دصق  دنداد و  ياج  هزین  رب  ارم 

یلوخ هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس 

هراشا

هدمآ سوواط  نب  دیس  فوهلم  دیفم و  داشرا  بوشآرهش و  نبا  بقانم  رد 
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.سیافن زا  ص542 ، نیدهازلا ، سلاجم  زا  لقنب  ص10 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رس  نتفگ  نخس  یلع ، یفسلف ، - . 1
ص107. ناقیالا ، تاقرم  زا  لقنب  ص11 ، نامه ، - . 2

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_83_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_83_2
http://www.ghaemiyeh.com


يدزا ملسم  نب  دیمح  یحبصا و  دیزی  نب  یلوخ  اب  اروشاع  زور  نامه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دعس  نب  رمع  سپـس  هک ، تسا 
يذ نب  رمـش  هارمه  هب  دوب و  رـس  ود  داـتفه و  درک و  يروآ  عـمج  ار  وا  نادـناخ  ناراـی و  ياهرـس  داتـسرف و  داـیز  نب  هّللادـیبع  دزن 
نب یلوخ  دیوگ : یم  يربط  .دندروآ  دایز  نبا  دزن  ار  اه  نآ  داتسرف و  سیق  نب  هرزع  جاجح و  نب  رمع  ثعشا و  نب  سیق  نشوجلا و 

، داهن ییوشتخر  راقن  ریزو  درب  دوخ  لزنم  هب  ار  نآ  دید ، هتسب  ار  رد  درب و  هرامالاراد  رصق  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سدقم  رس  دیزی 
.دوب هیمرضح  تبون  بش  نآ  و  برقع ، نب  کلام  رتخد  راون  مانب  هیمرضح  يرگید  دوب و  هیدسا  یکی  تشاد  نز  ود 

دراذگ یئوشتخر  راقن  ریز  طایح  رد  دروآ و  ارمالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  یلوخ  هک  درک  لقن  کلام  رتخد  راون  زا  مردپ  دیوگ : ماشه 
نیـسح رـس  نیا  مدروآ ، تیارب  يا  هنارمع  تورث  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  متفگ : وا  هب  نم  دیمرآ و  دوخ  رتسب  رد  دش و  قاطا  دراو  و 

ادخب يروایب !!؟ ار  ادـخ  لوسر  رتخد  هداز  رـس  وت  دـنروایب و  هرقن  الط و  مدرم  وت ، رب  ياو  متفگ : تسا ، وت  هناخ  طایح  رد  هک  تسا 
رتسب دراو  تساوخ و  ار  هیدـسا  نز  وا  مدـمآ و  هناخ  طایح  رد  مدرک و  هرانک  رتسب  زا  دـیوگ : مهنن ؛  نیلاب  هب  رـس  وت  اب  زگره  رگید 

دوب و هدیـشک  قتت  نامـسآ  ات  نیلافـس ) فرظ   ) راـقن زا  هک  مدـید  رون  زا  ینوتـس  ادـخب  مدرک ، یم  هاـگن  متـسشن و  نم  درک و  دوخ 
(1) .درب دایز  نبا  دزن  ار  رس  دش  حبص  نوچ  و  دندیدرگ ، یم  نآ  فارطا  يدیفس  ناگدنرپ 

: هک تسا  مّرقم  نیسحلا » لتقم   » باتک رد 

دایز نبا  دزن  ار  نآ  حبـص  تفرگ  میمـصت  دوب ، مهدزای )  ) بش دـمآ ، دوخ  هناخ  هب  یلوخ  دوب ، هفوک  یخـسرف  کی  رد  یلوخ  لزنم 
نز ود  یلوخ  .دربب 

ص:84
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لها هب  دوب و  فویع  مانب  هنیدم ) نیملسم  زا   ) هیراصنا وا  ياهنز  زا  یکی  تشاد ،

.تشاذگ رونت  نایم  رد  تشاد و  ناهنپ  وا  زا  ار  ماما  سدقم  رس  یلوخ  اذل  تشاد ، هقالع  توبن  تیب 

دینـش دـش ، رون  نآ  کـیدزن  هک  یتـقو  تسا ، عطاـس  نامـسآ  يوس  هب  رونت  زا  هک  درک  هدـهاشم  ار  يرون  بش ) ياـهرخآ   ) فوـیع
زا نانک  هیرگ  و  تفگ ، شرهوش  هب  دـیمهف و  ار  نایرج  دـننک ، یم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هاکناج  زادـگ  زوس و  اب  یناوناب 
ورف اـسرف  ناـج  مغ  رد  درکن و  وبـشوخ  رهوش  يارب  ار  دوـخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  گوـس  رطاـخ  هب  و  دـمآ ، نوریب  رهوـش  دزن 

(1) .تفر

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  یلوخ  رسمه  لاحنابز 

يدمآ اجکز  نوخ  رپ  رس  يا 

يدمآ ام  لزنم  بش  لد  نیا 

تسافص اب  بجع  وت  يور  نشلگ 

تساجک رد  تندب  نوخ  رپ  رس  يا 

يا هدرسفا  هچ  نوخرپ ز  رس  يا 

يا هدرم  ناوج  هک  منامگ  تسه 

* * *

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  یلوخ  رسمه  لاحنابز 

كرابم لزنم  نطو  زا  رود  هدیربب  رس  يا 

كرابم لزنم  نفک  یب  نوخ ، رد  هقرغ  دیهش  يا 

؟ یئارچ رتسکاخ  يور  رخآ ، هدیربب  رس  يا 

كرابم لزنم  نطو ، رتسکاخ  يور  يدومن  شوخ 

ص:85

ص375. نیسحلا ، لتقم  مّرقم ، - . 1
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؟ دش نوچ  وت  دارفا  زابرس و  بصنم و  نابحاص 

كرابم لزنم  نهک ، خرچ  نیا  رب  فا  تلالج ، وک 

هدادن اج  خبطم  جنک  رد  سکچیه  ار  نامهیم 

هداهن تسأر  ارچ  رتسکاخ  يور  تنابزیم 

* * *

یلوخ هناخ  رد  رشحم  نوتاخ  لاحنابز 

يرادرس رب  وت  هکرس  يا  دَُوب  يروش  هچ  نیا 

يراد رت  نوخ  هدید ز  یمتس  زا  نامز  ره 

یلوخ هناخ  یهگ  يراصن و  رید  رد  هاگ 

يراد رونارس  نیا  رونت  جنک  رد  هاگ 

یبل هنشت  یگدرم و  ناوج  غاد  ترسح و 

يراد رس  رب  وت  هدیربب  رس  يا  ار  هلمج 

دراد يروبص  بات  یک  هتخوس  رگج 

دراد ربکا  يداماد  ترسح  زا  هیرگ 

یهدن مباوج  هک  تیولگ  هیرگ  زا  هتسب 

يراد ردام  ندوب  ادج  تیاکش ز  ای 

لوسر شوغآ  تنیز  يدبنرس  يا  رگم 

يراد رتسب  شلاب و  هیس  كاخ  زا  هچ  ز 

مرادنپ لد  هب  تسه  ار  وت  هک  يرارش  نیز 

يرادرطضم دباع  بت  زوس  زا  ربخ 
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بانوخ دزیر  وت  ناگژم  هک  تسیچ  زا  مناد 

يراد رغصا  یلع  ِيولگ  ِریت  زا  دای 

نید هش  يارس  هحون  يا  هدش  تماص )  ) وت ات 

يراد رشحم  میب ز  رگا  تسا  ضحم  لهج 

ردارب رس  اب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  لاحنابز 

؟ يدوب ادج  نینوخ  رس  يا  شود  ناهرمه  زا  ارچ 

؟ يدوب اجک  بشید  يرتسکاخرپ  كاخ و  رپ  ارچ 

رتسکاخ هدیشاپ  ترس  تاحارج  يور  رب  هک 

يدوب اود  یئوراد  هنوگ  نیا  ار  وت  درد  رگم 

؟ یتفر ناگناگیب  هناخ  رد  ارچ  ینامهم  هب 

يدوب انشآ  رخآ  يزور  ام  اب  هچ  زا  يدیرب 

ار بشید  میدوب  ام  رمش  يافج  راتفرگ 

؟ يدوب التبم  هگرحس  ات  رس  يا  هک  تسد  رد  وت 

رس يا  رونت  جنک  رد  دوب  اج  ارت  دیوگ : یکی 

يدوب افج  زا  ناهنپ  تشط  ریز  هب  دیوگ  یکی 

اهخبطم جنک  رد  ناهش  جنگ  يا  وت  ياج  دبن 

يدوب ادخ  شرع  تنیز  رس ، يا  يزور  رخآ  وت 

؟ هنوگ نیدب  دش  یک  اوسام ، رد  يرس  نتشک  زا  سپ 

يدوب اوس  ام  زا  اوس  رس ، يا  لزا  زا  انامه 

: دیوگ یم  یلوخ 
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هفوک هب  مدروآ  هدیربب  رس 

هفوک هب  مدروآ  هدیطلغ  نوخ  هب 

ص:87
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هدید هلاس  هدجیه  ِغاد  هک  يرس 

هفوک هب  مدروآ  هدیجنر  شلد 

نالوسر متخ  اهراب  هک  يرس 

هفوک هب  مدروآ  هدیسوب  شبل 

ناروتس ّمُس  شرکیپ  هک  يرس 

هفوک هب  مدروآ  هدیبوک  نانچ 

: دیوگ یم  یلوخ  نز 

تیوم تسا  نیگنر  هچ  زا  رس  يا  وت 

تیولگ هنوگنیا  هدیربب  سک  هچ 

ینوخ هب  هتشغآ  هچ  زا  رس  يا  وت 

تیوشتسش ممشچ  ِکشا  اب  مهد 

وک تا  هراپ  دص  نت  سپ  رس  يا  وت 

تیوگم زار  نآ  زا  نم  اب  وگب 

وت يا  هدید  ردارب  غاد  رگم 

تیوم هنوگنیا  دیفس  هدیدرگ  هک 

ردارب هدیرب  رس  ندید  ماگنه  موثلک  ّمُا  نانخس  هفوک و  هب  ادهش  ياهرس  دورو 

هراشا

رد دیوگ : یم  يوار  .دندرک  هفوک  دراو  ناریـسا  شیپاشیپ  رد  دـندومن و  اه  هزین  يور  ار  ءادهـش  ياهرـس  دیـسر ، ارف  مهدزاود  زور 
نبا رکـشل  دننک ، یم  هفوک  دراو  ار  البرک  ناریـسا  هک  متفای  عالطا  تسا ، يرـسارس  لیطعت  مدید  مدش  هفوک  دراو  جـح  زا  تشگزاب 

نیسح ماما  هدیرب  رس  هب  ممشچ  هاگان  نایم  نیا  رد  دش  یم  هدینـش  وس  ره  زا  وهایه  ادص و  رـس و  دنتخاون و  یم  لبط  روپیـش و  دایز 
راوس زاهج  یب  رتش  رب  ار  وا  هک  مدـید  ارمالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناهگان  تفرگ ، ار  میولگ  هیرگ  مدـش و  بلقنم  داتفا ، مالـسلا  هیلع 
موثلک ُّما  وناب  نیا  دـنتفگ : تسیک ؟ وناب  نیا  مدیـسرپ  مدـید ، ار  یئوناـب  نیب  نیا  رد  .دوب  يراـج  نوخ  وا  ياـهنار  زا  و  دـندوب ، هدرک 
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رتخد
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ِمِرَح یِلا  اوُرُْظنَت  ْنَا  ِِهلوُسَر  َو    ِ هّللا َنِم  َنوُحَتْـسَت  امَا  اّنَع  ْمُکَراْصبَا  اوُّضُغ  هَفوُْکلا  َلْهَا  اـی  : » دومرف یم  مدینـش  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع 
«. ُرِساوَح َّنُه  َو    ِ هّللا ِلوُسَر 

ادخلوسر مرح  ياشامت  هب  هک  دینک  یمن  مرش  شلوسر  ادخ و  زا  ایآ  دیناباوخ ، ورف  ام  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  ياهمـشچ  هفوک ، مدرم  يا 
اب دیزادرپ  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنتسه شوپور  نودب  اه  نآ  هکنیا 

هودنا تدش  زا  داتفا ، شردارب  هدیرب  رس  هب  مالسلااهیلع  موثلک  ما  هاگن  ماگنه  نیا  رد  دندرک ، فقوت  همیزح  ینب  هزاورد  رد  ناریـسا 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  درک و  كاچ  نابیرگ 

اذام »

ْمَُکل ُِّیبَّنلا  َلاق  ْنِا  َنُولوُقَت 

ِمَمُالا َرِخآ  ُْمْتنَا  ُْمْتلَعَف َو  اذام 

يدَقَتْفُم َدَْعب  یلْهَِاب  یتَْرتِِعب َو 

ٍمَِدب اوُجِّرُض  ْمُْهنِم  يراُسا َو  ْمُْهنِم 

ْمَُکل ُتْحَصَن  ِْذا  یئازَج  اذه  َناک  ام 

یمِحَر يوَذ  یف  ٍءوُِسب  ینوُِفلْخَت  ْنَا 

ْمُِکب َّلِحَی  ْنَا  ْمُْکیَلَع  یشْخََال  ّینِا 

« ِمَمُْالا یَلَع  یتْأَی  يذَّلا  ِباذَْعلا  ُْلثِم 

ترتع و اب  دیدوب  اهتما  نیرخآ  هک  امـش  دیوگب : امـش  هب  رگا  هک  دـیهد  یم  باوج  هچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  خـساپ  رد 
نیا نم  ياهتحیـصن  شاداپ  .دیتخاس  رو  هطوغ  ناشنوخ  رد  ار  یـضعب  ریـسا و  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دیدرک ؟ هچ  نم  زا  دـعب  نم  تیبلها 

ياهتما رب  هکنانچ  دـیآ ، دورف  امـش  رب  یهلا  باذـع  هک  مراد  ار  نآ  سرت  نم  .دـینک  دـب  راتفر  مناکیدزن  هرابرد  نم  زا  دـعب  هک  دوبن 
(1) .دمآ یم  دورف  نیشیپ  راکهنگ 

ص:89
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زور نآ  لثم  نز ، درم و  هک  دشن  هدید  هاگچیه  هک  دندرک ، یم  هیرگ  مدرم  نانچنآ  مالـسلااهیلع  موثلک  ما  ییارـس  هیثرم  راتفگ و  زا 
شیر اهدرم  و  دندز ، یم  تروص  هب  یلیـس  و  دندیـشارخ ، یم  ناشیاهنخان  اب  ار  دوخ  تروص  یتحاران ، تدـش  زا  اهنز  دـننک ، هیرگ 

(1) .دوب دنلب  نویش  الیواو و  هب  ناشیادص  دندنک و  یم  ار  دوخ  ياه 

هفوک رد  ین  رب  ادهش  ياهرس 

دندش ردب  رد  یبن  لآ  ناسک  یب  نوچ 

دندش رگ  هحون  نانک ، هلان  هفوک  رهش  رد 

نانس هزین و  رب  همه  نارورس  ياهرس 

دندش رگ  هولج  مرح  لها  يور  شیپ  رد 

شرع نانکاس  نایگدرپ ، ياه  هلان  زا 

دندش رذگهر  ره  هب  هراظن ، یپ  زا  عمج 

ادخ زا  دیسرتن  هک  یتما  مرش  یب 

دندش رد  هدرپ  دوخ  ربمایپ  ترتع  رب 

تیبلها مخز  رب  هتشادن  افج  زا  تسد 

دندش رگد  يافج  هب  ناشف  کمن  مدره 

هفوک هزاورد  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هب  باطخمالسلااهیلع  هیقر  ترضح  لاحنابز 

نام هلفاق  ورشیپ  رگم  تسیک  ناج ، همع 

نانج يوب  وا  بناج  زا  دروآ  میسن  هک 

ص:90
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تسیک ِینارون  ِرس  نیا  ین  ِرس  رب  ناج ، همع 

ناج لد و  رب  وا  مغ  شتآ  دنز  یم  نینچ  هک 

دمآ کیدزن  هک  لاح  وگب  تسیک  وا  همع 

ناشف کشا  هگ  دشاب و  نم  هب  هاگ  شا  هدید 

نوخ هب  هتشغآ  رس  نیا  وگب  تسیک  ناج  همع 

ناوت بات و  همه  هدرب  ملد  شهاگن ز  هک 

دنکف تماقا  لحر  ام  لزنم  رد  شاک 

ناور هتسخ  نآ  نم  ياباب  هب  تسا  هیبش  هک 

مبل هب  دمآ  نم  ناج  مدش و  دوخ  زا  دوخیب 

نانس يور  وا  مبل  رب  دنز  هسوب  رگم  ات 

دناوخ نآرق  هک  تسیک  ینرس  رب  ناج  همع 

نایب هویش  نیا  ردپ  زج  یسک  مدینشن ز 

شیاهبل شطع  غاد  زا  هتخوس  نانچ  نآ 

نآ رتسکاخ  تسا ز  هتسشن  هراسخر  هب  هک 

ار وا  یسانش  زاب  اجک  بنیز ز  تفگ 

ناهن هدرک  وا  هرهچ  نوخ  رتسکاخ و  هکنوچ 

وا رس  لمحم  هب  دروخ  دش و  شوه  زا  بنیز 

نانز رالاس  رس  تسکش و  ربص  یتشک 

« ناسح »
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اباب رس  اب  مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  لاحنابز 

ینابات هام  وچمه  هزین ، رب  هک  يرس  يا 

ینادیهش رَورَس  ینادیهش ، رورَس 

ینایامن ین  يور  ممشچ ، ربارب  رد 

ینادیهش رورَس  ینادیهش ، رورَس 

اباب ما  هتسکش  لد  اباب ، ما  هتسخ  هک  نم 

اباب ما  هتسب  وت  رب  ار ، دوخ  کچوک  بلق 

اباب ما  هتسر  هزات  تغاب ، نوبلگ  نوچ ز 

ینابهگن ینک  یم  تتخُد ، زا  هزین  يور 

مدرُزایب تنمشد  یمحر ، یب  لامک  اب 

مدروخ اه  هنایزات  تقشع ، هقیرط  رد 

مدرمژپ وت  ِنشلگ  ِناماد ، هب  لگ  وچمه 

یناتسلگ نیا  بیز  ابیز ، ِقیاقش  وت 

ردیح نشلگورس  ارهز ، لد  هویم 

رتخد زا  هزین  ریز  امرف ، رظن  يا  هظحل 

رس رب  ما  هنایزات  مدرَه ، دنز  نید  مصخ 

یناملسم نینچ  نیا  دشاب ، اور  ردپ  یک 

تنابرق هنیکس  يا  دیحوت ، نشور  عمش 

تنازوس عمش  ياپ  هناورپ ، وچ  مهد  ناج 

تنامشچ هب  مغ  ِکشا  نوخ و  زا  رپ  وت  ِلعل 
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ینایامن ین  يور  ممشِچ ، ربارب  رد 
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  یناشیپ  نتسکش  هفوک و  رهش  رد  ین  يور  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارون  رس 

ریمعت يارب  ارم  دایز  نبا  تفگ : هدرک  تیاور  راکچگ  ملسم  زا  دنس ، رکذ  نودب  هربتعم  بتک  یضعب  زا  راحب »  » رد یـسلجم  همالع  - 
، دـش دـنلب  اهنویـش  هفوک  رهـش  فارطا  زا  راب  کی  مدرک ، یم  يراک  چـگ  ار  اهرد  هک  نایم  نیا  رد  دوب ، هتـساوخ  هفوک  هراـمالا  راد 

دراو ار  یجراخ  کی  رـس  تفگ : تسا ؟ لاجنج  هفوک  رد  هک  تسا  ربخ  هچ  متفگ : دـمآ ، درک  یم  یئاریذـپ  اـم  زا  هک  يراکتمدـخ 
رب هک  دندرک 

دوخ يوررب  تشم  نانچ  تفر و  راکتمدخ  نآ  ات  مدرک  ربص  یلع ، نب  نیـسح  تفگ : تسیک ؟ یـشروش  نیا  متفگ : هدیروش ، دـیزی 
نم مدـیناسر ، هفوک  نادـیم  هب  ار  دوخ  متفر و  نوریب  رـصق  تشپ  زا  متـسش و  ار  دوخ  تسد  دـیآرب و  منامـشچ  مدیـسرت  هک  متفوـک 

مرح و نانز و  اهنآ  نایم  دیـسر و  رتش  لـهچ  رب  جدوه  لـهچ  کـیدزن  هک  دـندوب  نارـس  ناریـسا و  راـظتنا  رد  مدرم  مدوب و  هداتـسیا 
ماما ...دز .  یم  هراوف  شیاهاپ  زا  نوخ  دوب و  راوس  يزاهج  یب  رتش  رب  مالـسلا  هیلع  رامیب  ماماو  دـندوب  مالـسلااهیلع  همطاف  نادـنزرف 

: دناوخ یم  يراعشا  درک و  یم  هیرگمالسلا  هیلع  داجس 

ْمُکِْعبَِرل ًایْقَس  ِءْوَّسلا ال  َهَُّما  ای  »

انِیف انَّدَج  یعاُرت  َْمل  ًهَُّما  ای 

انُعَمْجَی   ِ هّللا ُلوُسَر  انَّنَا َو  َْول 

« انُولوُقَت ُْمْتنُک  ام  ِهَمایِْقلا  ُمْوَی 

اب ار  ام  دـنوادخ  رگا  دـیدرکن ، تیاعر  ام  دروم  رد  ار  ام  دـج  مارتحا  هک  یتما  يا  درابن ، امـش  تنوکـس  لحم  رب  ناراب  دـب ، تما  يا 
یم هچملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تساوخزاب  باوج  رد  دنک ، عمج  تمایق  زور  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر 

؟ دییوگ

«. انُوبْسَت ِضْرَْالا  ِجاِجف  یف  ُْمْتنَا  احَرَف َو  ْمُکَّفَک  اْنیَلَع  َنوُقِّفَُصت  »

!؟ دیهد یم  روبع  اههار  رد  ریسا  ناونع  هب  ار  ام  هکنیا  اب  دینز ، یم  فک  يداش  زا  امش 

دندوب ناریسا  لمحم  رب  هک  یناکدوک  تسد  هب  ودرگ  نان و  امرخ و  هفوک  لها  دیوگ :

ص:93
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نیمز هب  تفرگ و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و  زا  ار  اهنآ  و  تسا ؛ مارح  ام  رب  هقدـص  هفوک ، لها  يا  دز : داـیرف  موثلک  ما  دـنداد ، یم 
اهنآ هب  درک و  نوریب  لمحم  زا  رس  موثلک  ما  دنتسیرگ ، یم  راوگان  دمآ  شیپ  نیا  زا  مدرم  تفگ و  یم  ار  نانخـس  نیا  تخادنا ؛ یم 

رد تسا  ادخ  امـش  ام و  نایم  مکاح  دـننک ، هیرگام  رب  امـش  نانز  دنتـشک و  ار  ام  امـش  نادرم  هفوک ، لها  يا  دیـشاب  شوماخ  تفگ :
دوب و اهنآ  يولج  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دندروآ ، ار  اهرس  تساخرب و  ینویش  تفگ  یم  نخس  اه  نآ  اب  هک  نایم  نیا  رد  ازج ، زور 

هب مدرم  همه  زا  دوب و  يرمق  يرهز و  رس  نآ 

و دوب ، هدنبات  هام  صرق  نوچ  شا  هرهچ  تشاد و  يدننام  هایس  باضخ  ششیر  دوب ، رت  هیبش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب ام  تفوک و  لمحم  هبوچ  هب  یناشیپ  دـید و  ار  ردارب  رـس  دـینادرگ و  يور  بنیز  درب ، یم  پچ  تسار و  هب  هزین  رـس  هب  ار  نآ  داب ،

(1) .تخیر نوریب  ششوپور  ریز  زا  نوخ  هک  میدید  دوخ  مشچ 

«. اهِعاِنق ِتْحَت  ْنِم  ُجُرْخَی  َمَّدلا  اْنیَأَر  یّتَح  ِلِمْح ، -َ ْملا ِمَّدَقُِمب  اهَنِیبَج  ْتَحَطَنَف  »

ین رس  هب  ار  وت  رس  مدید  هد  راچ  هام  وچ 

مدیمخ وت  تبیصم  راب  راو ز  لاله 

ینرس هک  نامز  نآ  رس  لمحم  هبوچ  هب  مدز 

مدید وت  هام  وچ  رس  یلوخ  هزین  كون  هب 

هفوک رد  ردارب  رس  ندید  ماگنه  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  یناوخ  هیثرم 

هراشا

درکور و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  هب  زادگ  زوس و  اب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

ص:94
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: دناوخ هیثرم  نینچ 

ًالامَک َّمَتَتْسا  اَّمل  ًالالِه  ای 

ابوُرُغ اْدبَاَف  ٌهَفْسَخ  َُهلاغ 

يِداُؤف َقیقَش  ای  ُتْمَّهَوَت  ام 

ابُوتْکَم ارَّدقم  اذه  ّنِا 

اهْمِّلَک ِهَریِغَّصلا  َمِطاف  یخَا  ای 

ابوُذَی ْنَا  اُهْبلَق  َداک  ْدَقَف 

اْنیَلَع ُقیقَّشلا  َُکْبلَق  یخَا  ای 

ابِیلَص َراصَو  یسَق  ْدَق  َُهلام 

يداُنی َنیِح  ُمیتَْیلا  َّلَذَا  ام 

ابیُِجم ُهارَی  الَو  ِهِیبَِاب 

ِرْسَْالا يَدل  اِّیلَع  يرَت  َْول  یخَا  ای 

اباوَج ُقیُِطی  ِمُتْیلا ال  َعَم 

ادان ِبْرَّضلِاب  ُهوُعَجْوَا  امَّلُک 

ابوُکَس اْعمَد  ُضیُِفی  ٍّلُِذب  َك 

ُْهبِّرَقَو َْکَیِلا  ُهَّمُض  یخَا  ای 

ابوُعْرَْملا ُهَداُؤف  ْنِّکَسَو 

.يدش ناهنپ  تفرگ و  ارت  فوسخ  يدیسر ، لامک  هب  نوچ  هک  يون  هام  يا 

.دشاب هدش  ردقم  یتبیصم  زور و  نینچ  مدرک ، یمن  نامگ  ملد  نت  هراپ  يا 

.ددرگ هتخادگ  دوش و  بآ  شلد  تسا  کیدزن  هک  وگب  نخس  کچوک  همطاف  نیا  اب  مردارب ! يا 
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.تسا هدش  نابرهمان  ام  هب  تبسن  ارچ  وت  نابرهم  لد  نآ  مردارب 

؟ دهدن ار  وا  خساپ  ردپ  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  وا  هک  تسا  تخس  میتی  يارب  ردقچ  ناج ! ردارب 

: دومرف درک و  دای  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  لاسدرخ ، همطاف  زا  ریغ  راعشا  نیا  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

.تشادن نتفگ  نخس  يارای  هک  رگید  نامیتی  اب  يدید  یم  ندرک  ریسا  ماگنه  ار  مالسلا ) هیلع  داجس  ماما   ) یلع شاک   ! ناج ردارب 

.تخیر یم  هدید  زا  ناور  کشرس  دناوخ و  یم  يراز  هب  ار  وت  دندرزآ ، یم  دندز و  یم  ار  وا  تقو  ره 

ص:95
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(1) .شخب شمارآ  ار  وا  هتفشآ  لد  و  نک ، دوخ  کیدزن  ریگب و  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  ناج ! ردارب  يا 

ینز هنیس 

نم هار  غارچ  يا  ناوراک ، دیما  يا 

نم هام  يااشگ  بل  اه ، هزین  زارف  زا 

نازخ نم  راهب  دش  لگ  يا  وت  یب  »

« ناوخب نآرق  همطاف  لاله  يا 

(2) نیسح ای  ردارب  يا  نیسح ، ای  ردارب  يا 

ملمحم رانک  نم  اه ، هزین  يور  هب  وت 

ملد يالست  رب  ناوخب ، نآرق  اخا  ای 

تسوت يوس  مهاگن  مشاب  اجکره  »

« تسوت يور  بنیز  هار  غارچ  يا 

(2) نیسح ای  ردارب  يا  نیسح ، ای  ردارب  يا 

وت هام  يور  صرق  همطاف ، تشهب  يا 

وت هارمه  مدمآ  هلفاق ، ياپب  اپ 

ماش هب  هگ  هفوک  هب  هگ  میآ  وت  اب  »

« مالس بنیز  زا  وت  يور  لگ  رب 

(2  ) نیسح ای  ردارب  يا  نیسح ، ای  ردارب  يا 

ص:96

، مومهملا سفن  ص114 ؛ راحب ج45 ، زا  لقنب  ملـسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتـشا ، يدّـمحم  - . 1
ص221.
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نیسح ای  متسب  هزین  رب ، هیرگ  لیخد  نم 

نیسح ای  متسکشرس  ین ، هب  مدید  ترس  ات 

ایب مناماد  هب  هزین  يور  زا  »

« ارت يور  منک  ات  ناراب  هسوب 

(2  ) نیسح ای  ردارب  يا  نیسح ، ای  ردارب  يا 

ترتخد هنیکس  رب  هاگن ، نک  ین  يور  زا 

ترفولین لگ  نیا  تروص ، یلین  هتشگ 

ینک یم  اشامت  ار  شیور  هک  ات  »

« ینک یم  ارهز  هام  يور  دای 

(2  ) نیسح ای  ردارب  يا  نیسح ، ای  ردارب  يا 

تبل مه  رب  دروخ  یم  ناکدوک ، مشچ  شیپ 

تبنیز زا  درب  یم  لد ، وت  نآرق  توص 

ناکدوک اب  اجک  ره  هلفاق ، يافق  رد 

ناب هیاسار  ام  هدوب  ترس ، لزنم  لهچ  ات 

ما هدید  ردارب  شش  غاد  هک  نم  »

« ما هدیربب  رس  هدجیه  رئاز 

(2  ) نیسح ای  ردارب  يا  نیسح ، ای  ردارب  يا 

هزین رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

(2) منیسح یناراهب  خرس  لگ 

(2) منیسح یناراد  هزین  غارچ 
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میایب تلابند  هک  میارب ، نآرق  ناوخب 

(2) منیسح او  منیسح 

(2) هراتس لثم  ین  يالاب  ترس 

هراپ هراپ  نآرق  دننام  تنت 

نم لفحم  غارچ  نم ، لد  شخب  افص 

(2) منیسح او  منیسح 

(2  ) وت ینارون  رس  نابرق  هب 

وت یناشیپ  زا  دزیر  نوخ  ارچ 

هدیرب ياهگرز  هدید ، رون  يا  لانب 

(2) منیسح او  منیسح 

ینانس رب  هگ  نوخ ، جوم  رد  یهگ 

ینامسآ نیمز و  دیشروخ  وت 

بنیز هار  غارچ  بنیز ، هام  نازورف 

(2) منیسح او  منیسح 

بنیز هام  يا  ین  كون  زا  باتب 

بنیز هاگترایز  هفوک  دش  هک 

متسکشرس لمحم  هب  متسشن ، تهار  رس 

(2) منیسح او  منیسح 

مهاگن نک  مهاگن  نک  مهاگن 

مهاگلتق رد  وت  راّوز  نم  هک 
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تسا نوخ  نیگنر ز  مخر  تسا ، نوگ  هلال  مراذع 

(2) منیسح او  منیسح 

ص:98
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سأر  هب  باطخ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

میوشب دوخ  کشا  هب  وت  ِمشچ ، ِنوخ  راذُِگب 

مَیوس هب  ینک  یهگن  رّسیم ، دوش  رگم  هک 

ناراد هزین  دننکب  فقوت ، ات  راذُِگب 

میوبب وت  يور  لُگ  اهاط ، دایب  یمد  هک 

ارهز ياجب  تَخُرز  مسوبب ، ات  راذُِگب 

میوا دای  هب  اج  همه  ردارب ، رفس  نیا  رد  هک 

رت منک  دوخ  ِکشرس  ز  تیولگ ، ات  راذُِگب 

میولگ رد  هدقع  هدش  رگید ، هّصغ  راشف  هک 

رواب زونه  دنکن  بنیز ، هک  مسق  ادخب 

میورب ور  تسوت  ِرس  البرک و  هب  تنت  هک 

منیسح دور  مفَک  َز  مَسرت ، لصو  ِتاظحل 

میوگب نم  يوگب و  وت  نارجه ، ِتاشرازگ  ز 

تیور رابغ  نیا  دهد  یلوخ ، رونت  زا  ربخ 

میوشب نم  يوشب و  وت  مه ، نم  کشا و  زیرب  وت 

تسین ما  هّیقر  زا  رثا  نابایب ، نیا  رد  منک  هچ 

میوجب نم  يوجب و  وت  مدرگب ، نم  درگب و  وت 

( اناسح  ) نم ِکشا  دوب  تّدوم  هناشن  وچ 

میوربآ ملاع  ود  هب  سب ، ارم  نیمه  ادخب 

ردارب رس  اب  بنیز  ترضح  لاحنابز 
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يراد اج  نانس  كون  رب  هک  يا 

يراد ام  يوسب  ترسح  مشچ 

ص:99
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وت رس  ِيادف  داب  نم  رس 

وت رهاوخ  دوش  وت  يادفب 

يدوب ناریو  هفوک  رد  شود 

يدوب نامهم  هک  هب  رهاوخ  هب  وگ 

رس يا  تناکم  هدوب  اجک  رد 

رتسکاخ رپ  هدش  تیور  هچ  زا 

رونت جنک  رگم  وت  ياج  دوب 

رون هعمل  نیشن  كاخ  دش  هچ  زا 

دیمخ وت  گرم  مغ  زا  متماق 

دیفس وت  غاد  هتشگ ز  میوسیگ 

یلین نامیتی  يور  دش  هک  نیب 

یلیس نمشد  دندروخ ز  هک  سب 

یقارشا دنک  هلان  بش  زور و 

یقاب شمسج  هب  حور  دوب  ات 

« یقارشا هّللادبع  دیس  »

نینوخ رس 

يدوب ادج  نینوخ  رس  يا  شود  ناهرمه  زا  ارچ 

يدوب اجک  بشید  يرتسکاخرپ  كاخ و  رپ  ارچ 

اما رونت  جنک  رد  دوب  اج  ار  وت  دیوگ  یکی 

يدوب افج  زا  ناهنپ  تشط  ریز  هب  دیوگ  یکی 
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یتفر ناگناگیب  هناخ  رب  ارچ  ینامهم  هب 

يدوب انشآ  رخآ  يزور  ام  اب  هچ  زا  يدیرب 

رتسکاخ هدیشاپ  ترس  تاحارج  يور  رب  هک 

يدوب اود  ییوراد  هنوگنیا  ار  وت  درد  رگم 

ار بشید  میدوب  ام  رمش  يافج  راتفرگ 

يدوب التبم  هگرحس  ات  رس  يا  هک  ِتسد  رد  وت 

ص:100
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هزین يالاب  رب  نآرق  تئارق  هفوک و  ياه  هچوک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندینادرگ 

هراشا

لئابق همه  هفوک و  ياه  هچوک  نایمرد  ات  داتـسرف  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دایز  نبا  دش  حبـص  نوچ  هتفگ : هللا  همحر  دیفم  خـیش 
.دندینادرگ

یم تئارق  مدینـش  دیـسر  مربارب  نوچ  دـنداد و  روبع  نم  رب  هزین  يالاب  ار  رـس  هک  مدوب  يا  هناخ  يـالاب  رد  نم  دـیوگ : مقرا  نب  دـیز 
َْنباَـی َکُـسْأَر  مدرک : داـیرف  دـش و  تسار  منت  رب  يوم   (1) «. ابَجَع اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  َباحْـصَا  َّنَا  َْتبِـسَح  ْمَا  : » درک

.رت بیجع  تسا و  رت  بیجع  وت  راک  وت و  رس  ادخ  لوسر  رسپ  يا  ٌبَجْعَا : ٌبَجْعَا َو    ِ هّللا ِلوُسَر 

اب درپـس و  سیق  نبرحز  هب  ار  نآ  داـیز  نبا  دـندینادرگرب و  هراـمالاراد  هب  ار  نآ  دـندش ، غراـف  هفوـک  رهـش  رد  نآ  شدرگ  زا  نوـچ 
(2) .داتسرف هیواعم  نب  دیزی  يارب  وا  باحصا  ياهرس 

(3) «. ِمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو    ُ هّللا ُمُهَکیِفْکَیَسَف  : » دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  سدقم  رس  نآ  هک  دینش  لیهک  نب  هملس  هدش : لقن  زین  و 

نازیوآ یبوچ  يور  ار  ترضحنآ  سدقم  رس  هدش ، لقن  زین  .تساناد و  اونش و  وا  دنک و  یم  امش  زا  ار  اهنآ  رش  عفد  دنوادخ  يدوزب 
ار هیآ  نیا  دندینش ، تسا و  عطاس  نامـسآ  فرط  هب  رـس  نآ  زا  هک  دندید  يرون  دندش ، عمج  نآ  فارطا  يرایـسب  تیعمج  دندرک ،

(4) «. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  : » دناوخ یم 

.تساجک هب  ناشتشگزاب  هک  دنناد  یم  دندرک  متس  هکنانآ  يدوزب  و 
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هیآ 137. هرقب ، هروس  - . 3
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رهطم رس  ندناوخ  نآرق 

وت نآرق  توص  هب  مهد  شوگ 

وت نامیتی  ناغفا  هب  هک  ای 

نینچنیا ترهاوخ  نامگ  دوبن 

وت هام  نوچ  رس  منیب  هزین  هب 

رگج نینوخ  نم  ردارب ، نیبب 

رفسمه ما  هدش  یلوخ  رمش و  هب 

ینک توالت  فهک  هیآ  وت 

ینک تیامح  وت  نآرق  شوخ ز  وچ 

ینک تعاجش  راهظا  زونه 

ینک تلالد  هدیدمغ  رهاوخ 

نانس رب  وت  رس  لمحم  شیپ  هب 

ناور نوخ  وت  یناشیپ  قلح و  ز 

نامناخ یب  نم  منیبب  ناسچ 

ناج حور و  يا  وت  يامیس  هب  رظن 

* * *

ندینش ابرلد  وت  نآرق ز  توص  تسا  شوخ  هچ 

ندینش ادخ  نخس  ندرک ، هراظن  تخر  هب 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندناوخ  نآرق 

تیاکش وت  يراد  هک  نوخ ز  رپ  رس  متفگ 
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تیاکح هچ  زا  ار  وت  تسا  فهک  هروس  زا 
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تیور هدش  نوخ  زا  رپ  هچ  زا  رمق  ِصرق  يا 

تیوکن يور  هم  وچ  هدرپ  سپ  منیب ز 

وت ینطو  نیمادک  منادن ز  سوسفا 

وت ینمچ  نیمادک  لُگ ز  يا  يا  هدرمژپ 

رس يا  رظن  يراد  هلفاق  بقع  ردنا 

رس يا  رفسمه  رگم  تسه  ار  وت  هفوک  رد 

وت ییوت  رالاس  هلفاق  نیا  رب  هک  ایوگ 

وت ییوت  راسخر  هب  کشا  ناور  هدید  زَک 

ناوخب نآرق 

نم ِيراق  ناوخب  نآرق  رتزاب  ِنینط  اب 

تسا لکشم  نداد  شوگ  نآرق  گنس  ِيادص  اب 

یتشادرس رد  وت  رهاوخ  ِندید  قایتشا 

تسا لکشم  نداتسیا  رس  اب  هزین  ِيور  هنرَو 

مالسلااهیلع بنیز  ِبش  هام 

ادیش ار  همع  يدرک  هک  ارهز ، لُگ  نآرق  ناوخم 

يربک بنیز  ار  شرس  لمحم ، هبوچ  رب  هدز 

بنیز ِبل  رب  تمان  هک  بنیز ، ِبش  کی  ِلاله 

بنیز بش  هام  يا  وت  يدرک ، اه  هزین  زا  عولط 

دشاب اجک  ارهز  ادخ  دشاب ، اون  رون و  همه 

دشاب ام  ياباب  رس  هزاورد  هب  هزیوآ  هک 
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دشاب البرک  رد  شنت  دشاب ، اه  هزین  رب  شرس 

دشاب الو  ِهاش  ِرس  برای ، يرتسکاخ  ارچ 

دش اه  ین  هب  اباب  رس  دش  اغوغ  هچ  ادنوادخ 

دش ادعا  ِگنس  رب  فده  هفوک ، هزاورد  مد 

هفوک رد  یتخرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  نازیوآ 

میهاربا هکرابم  هروس  هیآ 42  راوگرزب  نآ  دندرک و  نازیوآ  تخرد  زا  يا  هخاش  رب  هفوک  رد  ار ، مالسلااهیلع  ارهز  زیزع  سّدقم  رس 
زا ادخ ، هک  ربم  نامگ  ُراْصبَْالا » ِهِیف  ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  امَّنِا  َنوُِملاّظلا  ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ    َ هّللا َّنَبَسْحَت  الَو  »(1) .دومرف یم  توالت  ار 

تکرح زا  نآ  رد  اهمـشچ  هک  تسا  هتخادنا  ریخأت  يزور  يارب  ار  اهنآ  رفیک ) هکلب  هن ، ! ) تسا لفاغ  دـنهد ، یم  ماجنا  ناملاظ  هچنآ 
.دتسیا یم  زاب 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  فرط  هب  باتش  اب  گنس و  اب  يا  هدع  تکرح 

تخرد هخاش  رب  هک  يرـس  فرطب  گنـس  اب  يا  هدـع  مدومن  هدـهاشم  یباـتفآ  بورغ  کـیدزن  هفوک  رد  تفگ : هدـیکو  نب  ثراـح 
اِنتایا ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَا  َّنَا  َْتبِسَح  ْمَا   » .درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  مه  رونم  رس  دنتفر و  یم  باتـش  هب  دوب  نازیوآ 

؟ تسیک رس  نیا  مدیسرپ ، یصخش  زا   (2)« ابَجَع

یم ار  رس  بسانم  تقو  رد  یفخم و  زکرم  نیا  رد  بشما  متفگ : دوخ  اب  .تسا  یلع  نب  نیسح  وا  مان  تسا و  یجراخ  رس  داد : خساپ 
هب تشاد  ياج  وا  رب  رهطم  رس  هک  تخرد  هخاش  ماگنه  نیا  رد  میامن ؛ یم  قحلم  ندب  هب  میابر و 
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ما هداد  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ِرس  اریز  رذگ  رد  دصق  نیا  زا  هدیکو  رـسپ  يا  دومرف : تفرگ و  رارق  نم  يوربور  هک  دیدرگ  مخ  يزرط 
(1) .تسا هدشن  مامت  نم  ِبئاصم  زونه  و 

نافاّرص رازاب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندرک  نازیوآ 

هیآ نیا  هب  نوچ  درک و  یم  توالت  ار  فهک  هروس  دوب و  نازیوآ  نافاّرص  رازاب  رد  دادماب  ات  بش  رس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 
ْمِهِّبَِرب اُونَما  ٌهَیِتف  ْمُهَّنِا  »... 

زا کشا  دیـسر ، میدوزفا .» ناشتیادـه  رب  ام  دـندروآ و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دـندوب  ییاـهناوج  اـهنآ   »... (2)« ًيدُه ْمُهانْدِزَو 
(3) .دیدرگ يراج  شناگدید 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ندرک  تکاس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ادهش و  ياهرس  ندروآ 

ناگتشذگ زا  دیاب  ناگدنامیقاب  شاب ، شوماخ  ناج  همع  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نانخـس  زا  سپ 
 ِ هّللاِدْمَِحب ِْتنَا  َو   » .دنریگب تربع 

هتخومآ ییاناد  وتب  یـسک  هکنآ  یب  ییاناد  هّللادـمح  هب  وت  و  ُرْهَّدـلا .» ُهَداـبَا  ْدَـق  ْنَم  ِناّدُرَی  ـال  َنْزُْحلا  َءاـُکْبلا َو  َّنِا  ٍهَمَّلَعُم ، ُْریَغ  ٌهَِملاـع 
.دنادرگ یمن  زاب  ار  ناگتفر  هلان ، هیرگ و  هک  نادب  و  دشاب ،

يارب  ) نانمـشد دندید ، دندرک  هجوت  مدرم  دش ، دنلب  هیرگ  هب  اهادص  ناهگان  درک ، نخـس  هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هاگنآ 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  اهنآ  شیپاشیپ  هک  دندروآ  نایم  هب  هزین  يور  ار  ادهش  ياهرس  ماما ) ینارنخـس  سلجم  ندز  مهب 

داتفا نآ  هب  شرظن  هک  ره  دوب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دارفا  نیرت  هیبش 
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(1) .دیدرگ فقوتم  شنانخس  درک و  هیرگ  داتفا ، رس  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رظن  هک  یتقو  تسیرگ ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیربرس  رب  دایز  نبا  هناخ  ياهراوید  نینوخ  هیرگ 

هب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نوچ  دـمآ و  یگنر  نینوخ  ناراب  هفوک  ماش و  ناسارخ و  ياه  هناـخ  راوید و  رب  هک : تسا  یتیاور  رد 
.دش ناور  نوخ  شیاهراوید  رب  دندرب  دایز  نبا  هناخ 

دومن و یم  خرس  شلتق  زا  سپ  هام  شش  ات  نامسآ  قافآ  هتفگ : يرگید  دوب ؛ شا  یخرس  شا  هیرگ  تسیرگ و  نامسآ  هتفگ : یبلعث 
مالسلا هیلع  نیسح  لتق  زا  شیپ  قفش  یخرـس  هک  هدیـسر  ربخ  ام  هب  هتفگ : نیریـس  نبا  .دش  یم  هدید  نآ  رد  یخرـس  مه  نآ  زا  دعب 

(2) .دوبن نایامن 

( هیلع هللا  هنعل   ) دایز نب  هللادیبع  طسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامشچ  نیشیپ و  ياهنادند  رب  ندز  بوچ 

( هیلع هّللا  هنعل   ) دایز نب  هّللادیبع 

ناریسا نوچ  درک و  لمح  شوپرس  یب  زاهج  یب  نارتش  رب  ار  ءایبنا  عئادو  دعس  نب  رمع  هک  تسا  هدیـسر  توبث  هب  قثوم  نایوار  زا  - 
ياهرس دنرباهنآ ، يولج  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هدیرب  رـس  داد  روتـسد  دایز  نبا  دندیـسر ، هفوک  کیدزن  نوچ  درک و  هلماعم  اهنآ  اب 

؛ دندینادرگ رازاب  هچوک و  رد  دندرک و  هفوک  دراو  ار  اهنآ  ات  دندیشک  ناریسا  شیپاشیپ  دندرک و  فیدر  هزین  رب  ار  ادهش 

ص:106

، یناشاک هّللا  بیبحالم  ءادهشلا  هرکذت  زا  لقنب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتـشا ، يدّمحم  - . 1
ص393.
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تفر هزین  يالاب  مالسا  رد  هک  دوب  يرس  لوامالسلا  هیلع  نیسح  رـس  هدرک  تیاور  رذ  زا  مصاع  تسا و  هتفگ  نینچ  مثعا  نبا  حوتف » »
نیا تسرد  یلو  دندز  هبوچ  يالاب  مالسا  رد  هک  دوب  يرس  لوا  وا  رس  هتفگ : يرزج  هدشن ؛ هدید  زور  نآ  دننام  ینایرگ  درم  نز و  و 

.دوب قمح  نب  ورمع  رس  تفر ، ین  يالاب  ناناملسم  زا  هک  يرس  لوا  هک  تسا 

: هک تسا  يزودنق  نامیلس  خیش  لضاف ، دیس  هدوملا » عیبانی   » رد

رـس دوب  مدرم  نیرتابیز  هک  يراوس  دـندرک  دراو  هفوک  هب  ار  اهرـس  نوچ  هک : تسا  هدرک  لقن  یعـشاجم  مساق  زا  دـمحم ، نب  ماـشه 
رد ارم  رومأـم  ود  بش  ره  تفگ : یم  دـش و  هایـس  ریق  نوـچ  شیور  دوـب و  هتخیوآ  شبـسا  ندرگ  هب  ارمالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع 

.درم یلاح  نیرتدب  هب  و  دنزادنا ، یم  شتآ 

تسشن و یتموکح  خاک  رد  دایز  نبا  دش ، دراو  ناریسا  اب  زور  نآ  يادرف  دیـسر و  هفوک  هب  نیـسح  رـس  دیوگ : هللا  همحر  دیفم  خیش 
وا نیـشیپ  ياهنادند  هب  یتسد  بوچ  اب  دز و  یم  دنخبل  درک و  یم  هاگن  وا  رب  داهن و  دوخ  شیپ  دروآ و  ار  سّدقم  رـس  داد و  ماع  راب 

و دش ، ناور  نوخ  شیاهراوید  زا  دـندروآ ، رد  دایز  نبا  هناخ  هب  ار  نیـسح  رـس  نوچ  هک : تسا  رجح  نبا  قعاوص »  » رد .تفوک  یم 
حرش زا 

.دنداتسیا فص  ود  وا  يولج  مدرم  دنداهن و  دوب  شتسار  تمس  هک  يرپس  يور  رب  ار  رس  نآ  داد  روتسد  هک : هدرک  لقن  هیزمه 

هب یتسد  بوچ  اب  دایز  نب  هّللا  دـیبع  مدـید  مدوخ  نم  تفگ : سنا  نب  کـلام  هک  هدیـسر  یتیاور  نم  هب  دـیوگ : نازحـالا » ریثم   » رد
لوسر نم  مناد ، یم  تبقاع  دب  ادـخب  متفگ : تسا !! نادـند  شوخ  هچ  نیـسح ، تفگ : یم  دز و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياهنادـند 

ینیب یتسد  بوچ  اب  هّللا  دیبع  هک  دندوب  رضاح  مه  لهس  نب  رمع  ذاعم و  نب  دیعس  دیسوب ؛ یم  ار  وت  بوچ  ياج  هک  ما  هدید  ار  ادخ 
ار نیسح  نامشچ  و 
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.درک یم  ورف  شکرابم  ناهد  هب  ار  نآ  دز و  یم 

ات درک  هناور  شا  هداوناخ  دزن  تساوخ و  ارم  دعس  نب  رمع  هک : درک  لقن  ملسم  نب  دیمح  لوق  زا  دشار  یبا  نب  نامیلس  دیوگ : يدزا 
سولج دایز  نبا  مدید  مدش و  هرامالاراد  دراو  متفر و  مدناسر و  شا  هداوناخ  هب  ربخ  مدمآ  مهدب ، ار  وا  یتمالس  حتف و  هدژم  اهنآ  هب 

هیلع نیسح  رس  مدید  مدش و  دراو  نارگید  اب  مه  نم  دنداد و  دورو  هزاجا  مدرم  هب  دش و  هداد  راب  اهنآ  هب  دندمآ و  اه  هتسد  هدرک و 
یمن تسد  دـید  مقرا  نب  دـیز  نوچ  تفوک ؛ یم  وا  ياهنادـند  هب  تعاس  کی  ات  یتسد  بوچ  اب  وا  دنتـشاذگ و  وا  يولج  ار  مالـسلا 

ّینِا َکَبیضَق  ْعَفِْرا   : » تفگ دشک ،

وا زج  هک  یئادخ  نادب  رادرب ، اهنادند  نیا  زا  ار  تبوچ  َِکبیضَق » ِعِضْوَم  یلَع  ِهیَتَفَش  اعِـضاو  هلآَو  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص    ِ هّللا َلوُسَر  ُْتیَاَر 
سپـس دز ، یم  هسوب  هک  مدـید  اهنادـند  نیا  يور  رب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بل  ود  مدوـخ  نم  تسین  يدوـبعم 

، هتفر شدرِخ  هدش و  فرخ  هک  يدوبن  يریپ  رگا  ادخب  دنایرگب ، تیادخ  تفگ : دایز  نبا  داد ، رـس  هیرگ  دیکرت و  درمریپ  نآ  ضغب 
نب دیز  ادـخب  دـنتفگ : یم  مدرم  مدینـش  مدـمآ  نوریب  هرامالاراد  زا  نم  نوچ  تفر ، نوریب  تساخرب و  دـیوگ : مدز ، یم  ار  تندرگ 

؟ تفگ هچ  متفگ : دشک ، یم  ار  وا  دونشب  دایز  رسپ  رگا  هک  درک  یقطن  مقرا 

يا تسا ) یبرع  لثملا  برـض  کی  نیا   ) تسناد دوخ  داز  هناخار  مدرم  همه  دروآ و  تسدب  يا  هدـنب  هدـنب  کی  تفگ  یم  دـنتفگ :
یم ار  امـش  ناکین  وا  دیدرک ، دوخ  هدنامرف  ار  هناجرم  رـسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دیتسه ، هدـنب  رگید  زورما  زا  امـش  برع ، هورگ 

(1) .دهد يراوخ  هب  نت  هک  یسک  رب  گرم  دیداد ، يراوخ  هب  نت  دنک ، یم  دوخ  هدنب  ار  امش  نادب  دشک و 
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زا امـش  مدرم  يا  : تفگ یم  درک و  مایق  مقرا  نب  دـیز  هک  تسا  دراو  زین  باذـملا » ربت   » زا لـقن  قبط  قعاوص »  » طبـس و هرکذـت »  » رد
یم دوخ  هدنب  ار  امش  نادب  دشک و  یم  ار  امش  ناکین  ادخب  دیدرک ، هدنامرف  ار  هناجرم  رسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رسپ  دیناگدنب ، زورما 

وت رب  نخـس  نیا  زا  هک  میوگب  یثیدح  تیارب  نم  تفگ : دایز  نبا  هب  سپـس  دـهد ؛ نت  گنن  يراوخ و  هب  هک  یـسک  رب  گرم  دـنک ،
پچ يوناز  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسار و  يوناز  هب  ارمالـسلا  هیلع  نسح  هک  مدـید  ار  ادـخ  لوسر  مدوخ  نم  دـشاب ، رتراوگان 

«. َنِینِمْؤُْملا َِحلاص  امُهاِّیا َو  َکُعِدْوَتْسَا َو  ّینِا  َّمُهّللَا  : » تفگ دوب و  هدراذگ  اهنآ  رس  رب  تسد  دوب و  هدناشن 

هچ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تناما  اب  وت  دایز ، رـسپ  يا  مدرپس » وت  هب  هتـسیاش  نینمؤم  اـب  ار  ود  نیا  نم  ایادـخ  راـب  »
!؟ يدرک

نبا يولج  یتشط  نایم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  هک  هدرک  لقن  نیریـس  نبا  زا  يراخب » تادرفم   » رد هک  تسا  طبـس  هرکذت »  » رد زین 
هب همه  زا  تفگ : تسیرگ و  دوب ، وا  دزن  کلام  نب  سنا  دوتـس ، ار  اهنآ  دز و  وا  نیـشیپ  ياهنادند  هب  یتسد  بوچ  اب  دندراذگ ، دایز 

باتفآ هک  دـنا  هتفگ  .دوب و  هایـس  باضخ  ای  همـسو  راـثآ  شکراـبم  يور  رد  دوب ، رت  هیبش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دوبن يرگید  گنر  دوب و  هداد  رییغت  ار  شگنر 

هب دایز  نبا  ِنهاک  دندراذگ ، دایز  نبا  دزن  ار  رس  نوچ  دیوگ : دمحم  نب  ماشه 

(1) .مرادن لد  ار  راوگان  تبیصم  نآ  لقن  نم  هک  تسا  هتفگ  يزیچ  سپس  میوگ : یم  راذگ ، تنمشد  ناهد  رب  اپ  زیخرب و  تفگ : وا 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  رس  نوچ  هک : هدرک  لقن  دایز  نب  هّللا  دیبع  نابرد  زا  هضور »  » رد يروباشین  لاتف  و  یلاما »  » رد قودص  ام  خیش 
ار وا  داد  روتسد  دندروآ  وا  دزن 
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نارضاح زا  يدرم  يدش ! ریپ  دوز  هّللادبع  ابا  يا  تفگ : یم  دز و  یم  وا  نیـشیپ  ياهنادند  هب  یتسد  بوچ  اب  دنداد و  اج  الط  تشط 
تساردب و زور  هب  زورما  تفگ : باوج  دیسوب ، یم  ار  تبوچ  ياج  هک  مدید  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  تفگ :

همه مدوب ، اهنآ  هارمه  نم  دـندرب و  نادـنز  هب  ناریـسا  مرح و  نانز  اب  دـندرک و  ریجنز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داد  روتـسد 
، دایز نبا  سپـس  دنتـسب ، ار  رد  دنتخادنا و  نادنز  هب  ار  اهنآ  دندرک ؛ یم  هیرگ  دندز و  یم  هرهچ  هب  دوب و  رپ  درم  نز و  زا  اه  هچوک 

دمح تفگ : دایز  نبا  دوباهنآ و  اب  بنیز  درک و  رضاح  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  تساوخ و  ار  اهنز  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
هب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  هدژم  دندینادرگ و  رب  نادنز  هب  ار  اهنآ  داد  روتـسد  دایز  نبا  .تشک  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ادخ 

(1) .داتسرف ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  اب  ار  ناریسا  تشون و  فارطا 

نیعل دایز  نبا  سلجم  ردمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

هدـنز مناوت  یمن  مسق  ادـخ  هب  یعَّدـلا » َْنبا  انَْنَیب  ُمُکْحَیـال    ُ هّللاَو  » دوب نیا  دـناوخ  یم  اروشاـع  زور  ربکا  یلع  هک  ییاـهزجر  زا  یکی 
رسپ سلجم  رد  يدوب  اجکمالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ای  مینک  یم  ضرع  ام  الاح  دنک ، تموکح  ام  رب  يا  هداز  انز  منیبب ، و  مشاب ،

تردپ رس  رب  نوعلم  نآ  هدش ، هدازانز  ریسا  تردپ  رس  ینیبب  ات  دایز 

هب نارزیخ  بوچ  اب  ندیدنخ و  هب  درک  عورش  نوعلم  نآ  دنتشاذگ ، شیور  شیپ  رد  ار  تردپ  كرابم  رـس  درک ، یم  ینارمکح  هچ 
ُمالَّسلَا   ِ هّللا ِْدبَعِیبَا  َراْصنَا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا   » مینکب ادهـش  هب  مه  یباطخ  دـیئایب  الاح  ندرک ، هراشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـند  بل و 

ِِهلوُسَر َو َو    ِ هّللا َراْصنَا  ای  ْمُْکیَلَع 
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رضتحم ات  ینعی  درک ، تیامح  هبنج  دنچ  زا  اروشاع  زور  رد  البرک  رد  ار  اهامش  همه  نیـسح  ماما  زیزع ، يادهـش  يا  َنینِمْؤُْملاِریِمَا ،»
ارامش دننکن  دراو  امش  رب  ندنک  ناج  راضتحا و  تخس  تلاح  نآ  رد  یمخز  رگید  هک  دمآ  امـش  کت  کت  نیلاب  رـس  رب  دیدش  یم 

ناتندب زا  ار  امش  ياهـسابل  دعـس  نب  رمع  هاپـس  ات  درک  امـش  زا  تیامح  دننکن  ادج  ندب  زا  ار  ناترـس  نانمـشد  هک  درک  یم  تیامح 
زا دنامن ، نیمز  رب  نابایب  رد  وسنآ  وسنیا و  رد  قرفتم  امـش  رهطم  داسجا  ات  درک  تیامح  امـش  زا  دننکن  هنهرب  ار  امـش  دننکن و  نوریب 

، دش دراو  امش  زا  دعب  یتاقافتا  هچ  مولظم  نیا  دوخ  رب  دینیبب  الاح  دوشن  ناروتس  مس  لامیاپ  امـش  كاپ  ياهندب  ات  درک  تیامح  امش 
افق زا  ار  وا  سدقم  رـس  مه  دـندرک ، ردـب  شنت  زا  ار  وا  هنهک  نهاریپ  مه  دـندز ، گنـس  هزین و  ریـشمش و  وا  هب  راضتحا  لاح  رد  مه 

(1) .دنتخات بسا  شکرابم  ندب  رب  مه  دندیرب ،

نیعل دایز  نبا  سلجم  ردمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  ندید  اب  راتخم  ندرک  شغ 

ار راتخم  لد  مه  ات   ) دـنروایب وا  سلجم  هب  نادـنز  زا  ار  راتخم  ناشک  ناشک  ات  داد  روتـسد  دایز  نبا  دوب ، دایز  نبا  نادـنز  رد  راتخم 
(. دنک داجیا  نافلاخم  وا و  لد  رد  یتشحو  سرت و  مه  دنازوسب و 

عضو نآ  اب  ار  ترضحنآ  تیب  لهاو  داتفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  هب  شهاگن  هک  یتقو  دندروآ ، سلجم  نآ  هب  ار  راتخم 
سلجم رد  شارخلد 

! هدازمارح يا  : » تفگ دایز  نبا  هب  دـمآ ، شوه  هب  هک  یتقو  درک ، شغو  دـش  هدز  كوش  هک  دـش  تحاران  يردـقب  دـید  ناـمرحمان 
رد امش  راگزور  زارامد  يدوزب 
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«. تشک مهاوخ  ار  هیما  ینب  زا  رازه  دصیس  مروآ و  یم 

یمیظع هنتف  راتخم  لتق  اب  دنتفگ : دنتـسنادن و  حالـص  دـندوب ، رـضاح  سلجم  رد  هک  وا  نارواشم  داد ، نامرف  راتخم  لتق  هب  دایز  نبا 
(1) .دندنادرگ زاب  نادنز  هب  ار  راتخم  ماجنارس  دهد ، یم  خر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  زا  ینوخ  هرطق  هزجعم 

رب هزرل  هاگان  تسیرگن ، یم  وا  يوم  يور و  رب  هتـشادرب  دـندرب  داـیز  نبا  دزن  ار  رـس  نآ  نوچ  هک : تسا  روطـسم  ریـسلا » بیبح   » رد
تشذـگرد و نوعلم  نآ  ياه  هماج  زا  دـیکچب و  نآ  زا  ینوخ  هرطق  داهن ، دوخ  نار  يور  رب  ار  مرکم  رـس  نآ  داـتفا ، شموش  تسد 

مرجال درک ، دنتسناوتن  تلع  نآ  هجلاعم  دندومن  یعس  ناحاّرج  دنچ  ره  و  تشگ ، نتن  دش و  روسان  هک  نانچ  درک ، خاروس  ار  شنار 
(2) .دوشن رهاظ  دب  يوب  ات  تشاد  یم  هاگن  کشم  دوخ  اب  مئاد  نیعل  دایز  نبا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هب  هدننک  تناها  تبقاع 

دنک یم  نانچ  نیسح  ماما  رس  اب  دایز  نبا  هک  دید  نوچ  دوب ، هعقاو  رـضاح  ریبج  ای  رباج  مان  هب  لئاو  نب  رکب  زا  يدرم  دیوگ : ینئادم 
نیـسح یهاوخ  نوخ  هب  راتخم  نوچ  دشاب و  تسدمه  اه  نآ  اب  دننک ، جورخ  دایز  نبارب  ناملـسم  هد  رگا  هک  درک  رذن  دوخ  لد  رد 

نیمه دندش ، لباقم  مه  اب  رکشل  ود  تساخرب و  مالسلا  هیلع 

دایز نبا  رودزا  مدرم  نوعلم ؛ نیـشناج  يا  نوعلم  يا  دیـشک : داـیرف  درک و  داـیز  نبا  فوفـص  هب  هلمح  سپـس  تفر ، نادـیم  هب  درم 
نبا دوخ  اب  دندش و  قرفتم 

ص:112
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رد زین  تسا  هتـشک  رتشا  نب  میهاربا  ار  دایز  نبا  دنا : هتفگ  یـضعب  دـنداتفا و  نیمز  رب  هتـشک  ود  ره  دـندرک و  لدـبو  در  هزینود  دایز 
ادخب یتشک ؟ ار  ادخ  لوسر  رـسپ  ثیبخ  يا  تفگ : شرـسپ  هب  دایز  نبا  ردام  هناجرم  هک : هدرک  لقن  دعـس » نبا  تاقبط   » زا هرکذت » »

رـس زا  سپ  درک و  بصن  بوچ  رـس  رب  هفوک  رد  دـندوب  داـتفه  زا  شیب  هک  ار  اهرـس  همه  داـیز  نبا  دـید ، یهاوـخن  ار  تشهب  زگره 
(1) .دندش بصن  بوچ  رب  راب  نیلوا  يارب  مالسا  طیحم  رد  اهرس  نیا  لیقع  نب  ملسم 

رب ار  ادخ  دروخ ، یم  اذغ  دندروآ ، راتخم  يارب  ار  دایز  نبا  رـس  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  امن  نبا  خیـش  یـسوط و  رفعج  وبا  خیش 
مروخ یم  اذغ  مه  نم  دروخ و  یم  اذغ  هک  دنتشاذگ  دایز  نبا  دزن  یتقو  ار  نیسح  رـس  هک  تشاد  راهظا  تفگ و  دمح  يزوریپ  نیا 

هب ار  شفک  نآ  دیلام و  ار  دایز  نبا  يور  دوخ  شفک  اب  تساخرب و  دش  غراف  ندروخ  زا  نوچ  دـندروآ و  میارب  ار  دایز  نبا  رـس  هک 
(2) .ما هداهن  يرفاک  سجن  يور  رب  هک  يوشب  ار  نآ  تفگ : داد و  دوخ  مالغ 

نیعل دایز  نبا  سلجم  رد  ترضح  سدقم  رس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يافواب  رسمه  بابُر 

ِرس سیقلا ، ءرما  رتخد  مالسلا ) هیلع  رغصا  یلع  ردام  ومالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـسمه   ) بابر دنا : هتفگ  هک  تسا  طبـس » هرکذت   » رد
: تفگ دیسوب و  تشاذگ و  نماد  هب  تشادرب و  ار  سدقم 

اْنیَسُح ُتیِسَن  الَف  اْنیَسُح  او  »

ِءایِعْدَْالا ُهَّنِسَا  ُْهتَدَْصقَا 

اعیِرَص ِءالَبْرَِکب  ُهوُرَداغ 

ِءالَبْرَک ْیَِبناج    ُ هّللا یَقَس  ال 

نآ منک  یمن  شومارف  ار و  مالسلا  هیلع  نیسح  منک  یمن  شومارف  ناج ! نیسح  هآ 
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ار مالسلا  هیلع  بل  هنـشت  نیـسح  هراپ  هراپ  هزانج  نانمـشد  هک  منک  یمن  شومارف  و  دنتخاس ، دراو  وا  ندب  رب  نانمـشد  هک  ییاه  هزین 
(1) .دنتشاذگاو البرک  مرگ  كاخ  يور  رد 

ناناج ناج  ياک  نید  ناطلس  رس  اب  رسمه  تفگ 

يراد رود  دوخ  زا  مدنچ  ات  تیرود  زا  متخوس 

مشاب هدنز  مدکی  وت  يور  یب  دوب  منامگ  یک 

يراز هنوگ  دص  اب  هدنز  نم  هتشک و  وت  بجع  يا 

* * *

ص:114

ص300. ج1 ، لامآلا ، یهتنم  زا  لقن  هب  ص1 ، ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 1
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ماش ات  هفوک  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مراهچ : لصف 

هراشا

ص:115

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


دیفس هحفص 

ص:116
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دنداد روبع  ار  ءارسا  اهرس و  هک  ماش  ات  هفوک  هار  لزانم 

هدزناپ تسیاب  یم  دوب و  ینالوط  ماش  ات  هفوک  هار  دنداد ، تکرح  اهرس ، اب  ار  ناریسا  نیرومأم ، زا  رفن  لهچ  تایاور ، زا  یضعب  قبط 
رهب دش ، دهاوخ  ینالوط  رایـسب  هار  مینک  باسح  خسرف  تشه  رگاار  رگید  لزنم  ات  لزنم  ره  زا  دنـسرب ، ماش  هب  ات  دوش  هدومیپ  لزنم 
رارق نانمشد  رازآ  ءازهتسا و  تتامش و  دروم  يرهش  ره  رد  دندرب و  رهش  هب  رهش  راید و  هب  راید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نازیزع  لاح 

: دوب بیترت  نیا  هب  لزانم  نیا  ...دنتفرگ . 

هامُح 11- لتاقم 10 - ینب  رـصق  ْکَِبْلَعب 9 - صْمِح 8 - روبیس 7 - نیرسنق 6 - تاوعد 5 - ناّرح 4 - لصوم 3 - تیرِْکت 2 - - 1
.بهار رید  سیق 15 - ْریَد  نالقسع 14 - نیبیصن 13 - بَلَح 12 -

ماش هب  اهرس  نداتسرف 

ِرـس داد و  سیق  نب  رحز  هب  ار  نآ  داـیز  نبا  دـندینادرگرب و  رـصق  هـب  ار  نآ  دـندش ، غراـف  هفوـک  رد  رهطم  ِرـس  ندـینادرگ  زا  نوـچ 
اب ار  هفوک  لها  زا  یعمج  نایبظ و  یبا  نب  قراط  يدزا و  نوع  نب  هدرب  وبا  تشاد و  لیـسگ  دـیزی  دزن  ار  وا  داد و  وا  هب  مه  باحـصا 

(1) .دندش دراو  نیعل  دیزی  هب  ات  درک  هناور  وا 

ص:117
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ندرگ هب  لُغ  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  درک و  زیهجت  ار  وا  نانز  ناکدوک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  نداتسرف  زا  سپ  هّللا  دیبع 
ات قارع  زا  رامیب  ماما  دندیسر ، اهرس  ناوراک  هب  داتسرف و  نشوجلا  يذ  نب  رمش  يذئاع و  هبلعث  نب  رفخم  اب  رس  لابند  ار  اهنآ  داهن و 

(1) .تفگن ینخس  مدرم  نآ  اب  ماش 

ماش ات  هفوک  هار  رد  ین  يالاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

: دیامرف هک  تسا  هدیناسر  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  ار  دنـس  مدید  حیباصم »  » باتک رد  نم  دیوگ : لابقا »  » رد هللا  همحر  دّیس 
مهارف وا  يارب  دیزی  هک  هیلقن  هلیـسو  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  مردپ 

ِبقع رد  ام ، ِنانز  دندز و  ین  يالاب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  دندرک و  راوس  هنهرب  رغال و  يرتش  رب  ارم  دومرف : مدیـسرپ ، دوب  هدرک 
ره هدید  زا  رگا  دندمآ ، یم  هدیشک  ياه  هزین  اب  راو  هقلح  ام  فارطا  رس و  تشپ  رد  ناناب  هدید  دندوب و  راوس  نیز  یب  ِنارتسا  رب  نم 

نانیا ماش ، لها  يا  دیشک : دایرف  یچراج  دندرک و  قشمد  دراو  ار  ام  ات  دنتفوک  یم  هزین  اب  ار  شرس  دش ، یم  ریزارس  یکشا  ام  ِمادک 
(2) !! دننوعلم هداوناخ  ناریسا 

لوا لزنم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  اب  حیرفت  يزاب و 

ِرـس اب  دنتخادرپ و  هباشون  برـش  هب  دنتخادنا  راب  هک  تسخن  لزنم  رد  فیرـش  ِرـس  نالماح  هک : هدش  تیاور  یّنـس  هعیـش و  بتک  زا 
: تشاگن ار  روطس  نیا  نوخ  اب  تشاد و  نینهآ  ملق  دمآرب ، راوید  زا  یتسد )  ) یفک هاگانب  دنتفای ، تسد  حیرفت  يزاب و  هب  سدقم 

اْنیَسُح ْتَلَتَق  ٌهُّما  اوُجرَتَأ  »

« ِباسِحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َهَعافَش 

ص:118
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؟ دنراد تمایق  زور  رد  شّدج  تعافش  هب  دیما  دنا  هتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتُّما  نآ  ایآ 

.دندیچوک لزنم  نآ  زا  دندیسرت ، دندیساره و  دمآ  شیپ  نیا  زا 

دنتفای یگنس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  هاجنپ  دصکی و  هتفگ : نیریـس  نبا  هک : تسا  طبـس  هرکذت »  » رد
: هدش همجرت  نینچ  یبرع  هب  تسا و  هدوب  یشقن  نآ  رب  ینایرس  هب  هک 

« ِباسِحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َهَعافَش  اْنیَسُح  ْتَلَتَق  ٌهُّما  اوُجرَتَأ  »

شیاسآ زور  همین  ات  دـندمآ  دورف  اجنآ  رد  دندیـسر ، يرید  هب  هار  نایم  رد  ات  دـنتفر  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  سیمخ » خـیرات   » زا
: تسا هتشون  نآ  ياهراوید  زا  یکی  رد  دندید  دننک ،

اْنیَسُح ْتَلَتَق  ًهَُّما  اوُجْرَتَا  »

« ِباسِْحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َهَعافَش 

رد ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  هاجنپ  دص و  تفگ : هتـشون ؟ ار  رطـس  نیا  یـسک  هچ  دندیـسرپ : بهار  زا 
(1) .تسا هدوب  هتشون  اجنیا 

دیکچ نآ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  مامارس  ِنوخ  هرطق  کی  هک  لصوم  رد  یگنس  زا  نوخ  ِششوج 

ات ـالبرک  زا  وا  رـس  ياـههاگترایز  زا  هک  تسا  یتاـمارک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بقاـنم  زا  یکی  دـیوگ : بقاـنم »  » رد بوشآرهـش  نبا 
رب ترابع  نیا  زا  میوگ : یم  تسا ، ادـیوه  اهاج  رگید  قشمد و  صمح و  هامح و  نیبیـصن و  لصوم و  رد  اهنآ  ناـیم  رد  نالقـسع و 
هب جاتحم  تسا و  مولعم  هک  قشمد  دوخ  رد  رـس  هاگترایز  اما  دراد ، یفورعم  هاگترایز  اهاج  نیا  رد  سدـقم  مظعم  ِرـس  هک  دـیآ  یم 

رهـش هب  دنتـساوخ  عمج  نآ  نوچ  دـیوگ : دوش : یم  لـقن  ءادهـشلا » هضور   » زا هصـالخ  روطب  لـصوم »  » هب عجار  اـّما  و  تسین ، ناـیب 
هشوت و هک  دنداتسرف  رهش  مکاح  دزن  دنیآرد  لصوم 

ص:119

ص543. یمق ، سابع  خیش  مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ،؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 1

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 152 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ زا  یلو  دننک  مهارف  اهنآ  يارب  دنهاوخ  هچ  ره  هک  دندش  دحتم  لصوم  لها  دندنب ، نیذآ  ار  رهش  دنک و  مهارف  اهنآ  يارب  هقوذآ 
رهـش یخـسرف  کی  رد  اهنآ  دنوشن ، رهـش  دراو  دنورب و  اجنامه  زا  دننک و  لزنم  رهـش  نوریب  دنیاین و  رهـش  هب  هک  دـننک  تساوخرد 

یم نوخ  نآ  زا  يا  همشچ  دننام  دیکچ و  گنس  نآ  رب  ینوخ  هرطق  رس ، نآ  زا  دنداهن و  یگنس  يور  ار  فیرش  ِرـس  دندرک و  لزنم 
ناورم نب  کلملادبع  نارود  ات  هویـش  نیا  دندرک و  یم  اپرب  متام  ازع و  مسارم  دـندش و  یم  عمج  اجنآ  فارطا ، زا  مدرم  دیـشوج و 

ار نآ  دـنتخاس و  يدـبنگ  اجنآ  رد  یلو  دـش  وحم  نآ  رثا  دـندرب و  رگید  ياـج  هب  اـجنآ  زا  ار  گنـس  نآ  داد  روتـسد  وا  دوب و  اـجب 
(1) .دندیمان هطقنلا » دهشم  »

، دنریگب اهنآ  زا  ار  رس  دنروشب و  اهنآ  رب  برع  لئابق  هک  دندیسرت  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  ِنالماح  هک : تسا  ییاهب » لماک   » رد
یجراخ کی  ِرـس  نیا  دنتفگ : یم  دنتـساوخ ، یم  اهنآ  زا  هقوذآ  دندروخ و  یم  رب  يا  هلیبق  هب  نوچ  دـنتفر و  یم  ههاریب  زا  ور  نیا  زا 

(2) .تسا

يدوهی ندش  ناملسم  ناّرح و  هزاورد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس 

ءادهشلادیس سدقم  رس  هب  شمشچ  ییحی  مانب  نایدوهی ، زا  یکی  دندروآ  ناّرح  هزاورد  هب  نوچ  ار  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها 
مالسا هب  فّرشم  اروف  « َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو  : » دومرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا  رـس  هک  یلاح  رد  داتفا ، مالـسلا  هیلع 
نمـشد رکـشل  هب  درک و  میدقتمالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هب  ار  ود  ره  تشاد  هک  يزخ  سابل  اب  تشادرب و  ار  دوخ  همامع  دـش و 

(3) .دشاب یم  اعد  تباجتسا  لحم  دیدرگ و  هعقب  مرح و  ياراد  وا  ربق  دناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  زا  رفن  جنپ  درک و  هلمح 
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اهنآ هب  موثلک  ّما  ياعدو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تیامح  ناشرهش و  هب  ادهش  ياهرس  دورو  زا  رَوِبیس  لها  تعنامم 

هدش عمج  روبیس  لها  دنداد ، چوک  باطرفک ) کیدزن  يرهـش  مان   ) رَِوبیـس هب  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ : خسان  رد  رهپس ،
تساخرب و ناشنایم  زا  دوب ، هدرک  كرد  ار  نامثع  تفالخ  نامز  هک  هدروخلاس  یخیـش  سپـس  .دندمآ  درگ  اهنآ  ناناوج  ناریپ و  و 

دیراذگب تسا ، هدرکن  نخس  عنم  رد  زا  یسک  دنا و  هدینادرگ  نادلب  راصما و  مامت  رد  ار  اهرس  نیا  انامه  هک  دیزیگنینرب  هنتف  تفگ :
.دزاس هدولآ  شیوخ  مودق  هب  ار  ام  رهـش  دیلپ  موق  نیا  میراذگ  یمن  زگره  هّللاو ، هک : دنتفگ  ناناوج  .دننارذگب  مه  امـش  رهـش  زا  ات 

رد برح  ارجام ، نیا  یپ  رد  .دـندش  گـنج  هتخاـس  دـندرک و  عطق  دـش ، یم  روبع  نآ  زا  هک  ار  بآ  يور  لـپ  هتفاتـشب و  ناـمز ، رد 
ناناوج زا  زین  یتعامج  دندش و  دالوف  غیت  شوختسد  دایز  نبا  رگشل  زا  نت  دصشش  هکنادنچ  داتسیا ، ياپرب  تخـس  یمزر  تسویپ و 
ْمَُهبارَـش   ُ هّللا َبَذـْعَا  : » دومرف .تسا  روبیـس  دـنتفگ : تسیچ ؟ دـلب  نیا  ماـن  دومرف : موثلک  ُّما  تقو  نیا  رد  .دـنداتفا  كاـخ  هب  روـبیس 

ار نارگمتس  تسد  رادب و  نازرا  ار  ناشسانجا  تمیق  رادب و  اراوگ  ار  ناشیاهبآ  ایادخ  مُْهنَع » ِهَمَلَّظلا  يدیَا  َعَفَرَو  ْمُهَراعْسَا  َصَخْرَاَو 
ناشیا یضارا  رد  يدوب ، روج  ملظ و  هتشابنا  همه  ناهج  رگا  موثلک ، ُّما  ياعد  رثا  زا  دیوگ : فنخموبا  .نک  هاتوک  اهنآ  زا 

(1) .یتشگن هتشارفا  لدع  طسق و  تیار  لذب و  تمعن و  تیآزج 

اهنآ هب  موثلک  ّما  نیرفن  ادهش و  ياهرس  زا  کبلعب  رهش  مدرم  لابقتسا 

دنتشون کبلعب  مکاح  هب  دندرک ، کیدزن  کبلعب  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ : خسان  بحاص 
ناشیا تیب  لها  جراوخ و  ياهرس  کنیا  هک :
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نک و اّیهم  هقوذآ  فلع و  دنهد ، یم  لمح  دیزی  نینمؤملاریما  هاگرد  هب  هک  تسا 

رگید رکـس و  قیوس و  زا  دـنتخاس و  اّیهم  ناشیا  رهب  زا  شمارآ  شیاـسآ و  ياـج  اـت  داد  ناـمرف  کـبلعب  مکاـح  .اـیب  اـم  لابقتـسا  هب 
هب دندرک و  لابقتسا  ار  نارفاک  نآ  دندیمدب و  اهقوب  رد  دنتخارفارب و  اهتیار  دنتخاونب و  اهفد  دندروآ و  مهارف  تالوکأم  تابورـشم و 

ْمُهَئارْضَخ یلاعت  هّللا  َدابَأ  : » تلاقف .کبلعب  دنتفگ : تسیچ ؟ دلب  نیا  مان  دومرف : مالـسلااهیلع  موثلک  ُّما  تقو  نیا  رد  دندروآرد ، رهش 
اْملُظ ِّالا  مهلانَا  امل  اطسقو  ًالدع  هّولمم  تناک  ایندلا  ّنَا  ولو  : » فنخموبا لاق  ْمُْهنَع .» ِهَمَلَّظلا  يِْدیَا    ُ هّللا َعَفَر  الو  مَُهبارش  هّللا  بذعَا  الو 
بآ دنادرگن  راوگـشوخ  ار و  امـش  تشیعم  تعـسو  دنک  دوبان  یلاعت  يادخ  هک  درک  نیرفن  اهنآ  قح  رد  هرّدخم  نآ  ینعی  اروجو .»
راثآ زج  کبلعب  رد  دریگارف ، هافر  تلادع و  ار  ایند  همه  رگا  دیوگ : فتخموبا  و  دنکن ، هاتوک  امش  رس  زا  ار  ناملاظ  تسد  ار و  امش 

(1)! تسین رگید  زیچ  یگراچیب  ملظ و 

ار سّدقم  ِرَس  لیئربج  ندیسوب  ماش و  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندرک  هیرگ 

هبعک هناـخ  درگ  نم  دـیوگ : میتـفرگرب ، نآ  زا  ار  دوـخ  زاـین  عـضوم  هک  دـنا  هدروآ  یثیدـح  نارگید  هعیهل و  نبا  تسا : هتفگ  دـّیس 
، هّللادبع ای  متفگ : يزرمایب ، مرادـن  نامگ  زرمایب و  ارم  ایادـخ  ًالِعاف ، َكارَا  امَو  یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  تفگ : یم  يدرم  مدرک و  یم  فاوط 

یم ار  اهنآ  ادخ  هاوخب و  شزرمآ  ادخ  زا  دشاب  ناتخرد  گرب  ناراب و  تارطق  هزادـنا  هب  تناهانگ  رگا  وگم ، نینچ  سرتب و  ادـخ  زا 
هاجنپ ام  تفگ : میوگب ، تیارب  ار  دوخ  ناتساد  ات  ایب  تفگ : نم  هب  تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  دزرمآ ،

ص:122

ص112. مالسلا ، هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  یلع ، یلاخلخ ، ینابر  - . 1

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
http://www.ghaemiyeh.com


يراسگیم نآ  ِدرگ  میداهن و  یم  هبعج  رد  ارمالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  بش  میتفر ، یم  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  اب  هک  میدوب  نت 
زاوآ تشذگ  بش  زا  یساپ  نوچ  مدیشونن و  نم  دندش و  دوخ  یب  تسمات و  دندیشون  نم  نارای  بش  کی  میدرک ، یم 

یلص دمحم  ام  ربمغیپ  قاحساو و  لیعامسا  میهاربا و  حون و  مدآ و  دش و  زاب  نامـسآ  ياهرد  هاگانب  مدید و  یقرب  مدینـش و  يدعر 
دیشک و شوغآ  رد  دروآ و  نوریب  ار  سّدقم  ِرس  تفر و  هبعج  کیدزن  لیئربج  دندمآ و  ناگتشرف  لیئربج و  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 
تسیرگمالـسلا و هیلع  نیـسح  ِرـس  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  دندرک و  نینچ  ناربمغیپ  زا  کی  ره  سپـس  دیـسوب ،

نوگژاو اهنآ  رب  ار  نیمز  یئامرف ، رگا  ماوت و  ربنامرف  وت  تّما  هرابرد  نم  دّمحم ، يا  تفگ : لیئربج  دـنداد و  تیلـست  ار  وا  ناربمغیپ 
همکاحم اهنآ  اب  ادـخ  شیپ  رد  نم  یتسار  هب  لیئربج ، يا  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  درک ، طول  موق  اب  هچناـنچ  منک 

(1) .دزرماین ار  وت  ادخ  ورب  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  نامَْالا  نامَالا ، متفگ : نم  دنشکب ، ار  ام  دندمآ  ناگتشرف  سپس  مراد ، يا 

نیبیصن رد  نیمز  رب  ین  يالاب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نداتفا 

ار رهـش  داد  روتـسد  سایلا  نب  روصنم  دندیـسر ، نیبیـصن  هب  نوچ  هک : تسا  یئاهب » لماک   » رد داد ، خر  نیبیـصن »  » رد هک  يا  هثداح 
ضوع ار  نآ  دز و  زابرس  شبسا  دوش و  رهش  دراو  تساوخ  دوب  وا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  هک  ینوعلم  دنتسب و  نیذآ  بوخ  رایسب 

تشادرب و ار  نآ  یلـصوم  میهاربا  داـتفا و  نیمز  هب  هزین  يـالاب  زا  رـس  درک و  ضوـع  بسا  دـنچ  اـت  دز و  زابرـس  مه  يرگید  درک و 
رهـش نوریب  رد  ار  رـس  دنتـشک و  ار  وا  نایماش  و  دومن ، خیبوت  درک و  شنزرـس  ار  اهنآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  هک  تخانش 

.دشاب هاگترایز  فیرش  سأر  طقسم  دیاش  دندرواین و  رهش  هب  دنتشاذگ و 
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بهار رید  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس 

يرصم يوحن  ماشه  نب  کلملا  دبع  دمحم  یبا  زا  دنس  اب  يزوج  نبا  طبس 

یم نوریب  قودنـص  ناـیم  زا  ار  سّدـقم  رـس  دـنتخادنا ، یم  راـب  یلزنم  ره  رد  عـمج  نآ  هک  تسا  هدرک  تـیاور  یثیدـح  نمـض  رد 
یم چوک  دـنداهن و  یم  قودنـص  رد  ار  وا  زاب  چوک  ماگنه  دـندرک و  یم  ینابـساپ  حبـص  ات  بش  دـندز و  یم  هزین  يالاب  دـندروآ و 
نآ دندرک و  یم  ینابهگن  ار  وا  دندز و  هزین  يالاب  ار  رـس  دوخ  هویـش  هب  دـندمآ و  دورف  یبهار  رید  رانک  لزانم  زا  یکی  رد  دـندرک ،

يوس هب  ور  رید  يالاب  زا  دـشک ، یم  قتت  نامـسآ  ات  هزین  ياج  زا  يرون  دـید  بهار  نآ  بش  همین  دـنداد ، هیکت  رید  راوید  هب  ار  هزین 
بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ِرـس  دنتفگ : تسیک ؟ زا  رـس  نیا  تفگ : .دایز  نبا  نارای  زا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امـش  تفگ : درک و  اهنآ 

رگا دیتسه ، یمدرم  دـب  امـش  تفگ  يرآ ، دـنتفگ : امـش ؟ ربمغیپ  تفگ  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ 
هد تفگ : يراک ؟ هچ  دنتفگ : دینکب ؟ يراک  دیراد  لیم  تفگ : سپس  میداد ، یم  اج  مشچ  يور  هب  ار  وا  ام  تشاد ، يدنزرف  حیـسم 

: دنتفگ دیریگب ، ار  نآ  دینک  چوک  هاگره  حبـص و  ات  دشاب  نم  دزن  دیهدب  ار  رـس  نیا  دیناتـسب و  ار  نآ  تسا ، نم  شیپ  یفرـشا  رازه 
وناز رب  درک و  رّطعم  تسش و  ار  رس  نآ  بهار  داد ، اهنآ  هب  ار  اه  یفرـشا  مه  وا  دنداد و  وا  هب  ار  رـس  درادن ، ینایز  ام  يارب  راک  نیا 

ْنَا ُدَهشَا  متسین ، کلام  ار  دوخ  زج  نم  رس ، يا  تفگ : دش  حبص  نوچ  تسیرگ ؛ حبص  ات  تسشن  داهن و 

دوب نآ  رد  هچ  ره  اب  ار  رید  سپـس  ماوت ، هدـنب  تسود و  نم  هک  شاـب  دـهاش  مه  وت  هّللا ، لوسر  ادّـمحم  َكّدـج  ّنَاَو  هّللا  ّـالا  َهِلا  ـال 
.دش تیب  لها  راکتمدخ  درک و  كرت 

اه یفرشا  نیا  دیئایب  دنتفگ : رگیدکی  هب  دندیسر ، قشمد  کیدزن  نوچ  دنداتفا و  هار  هب  دنتفرگ و  ار  رس  دیوگ : هریس »  » رد ماشه  نبا 
دندید دندرک  زاب  دندروآ و  ار  اه  هسیک  دریگب ؛ ام  زا  دنیبب و  ار  اهنآ  دیزی  ادابم  مینک  تمسق  دوخ  نایم  ار 
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ِهِیف ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  امَّنِا  َنوُِملاّظلا * ُلَمْعَی  اّمَع  ًالفاغ    َ هّللا َّنَبَسْحَت  الَف  : » تسا هتشون  نآ  يور  کی  رب  تسا و  هدش  لافس  همه 
ادخ ربم  نامگ   (1) «. ُراْصبَْالا

.دتسیا یم  زاب  تکرح  زا  نآ  رد  اهمشچ  هک  تسا  هتخادنا  ریخأت  يزور  يارب  ار  اهنآ  تسا  لفاغ  دننک  یم  ناراکمتس  هچ  نآ  زا 

رد ار  اهنآ  .دنراد  یماجنارس  هچ  دننادب  ناراکمتـس  يدوزب   (2) «: َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو  : » هتـشون رگید  يور  رب  و 
تدابع هب  یناتـسهوک  رد  دمآ و  ریز  هب  رید  زا  درک ، در  ار  رـس  بهار  نوچ  تسا : هتفگ  جئارخ »  » رد يدـنوار  .دـنتخیر  يدرب »  » رهن

(3) .تخادرپ

بهار رید  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

هراشا

ینامهم وت  بشما  نم  هب  نینوخ  رس  يا  اتفگب 

یناتسب غاب و  نیمادک  زا  منادن  لُگ  يا  غیرد 

رس يا  تا  هرهچ  راذعلگ  میوشب  نوخ  كاخ و  ز 

یناهنپ هریت  ربا  ریز  ناشخرد  ردب  نوچ  هک 

نآرق هیآ  هدناوخن  زگره  ین  كون  رب  يرس 

ینارمع روپ  نوچ  وت  روط و  هوک  هزین  زارف 

رس يا  وت  ياهبل  هچنغ  منیب  تسیچ  زا  دوبک 

ینارزخ بوچ  زا  دوبک  ای  يداد  هنشت  ناج  رگم 

دشاب ندب  رد  ناج  ارم  ات  مدرگن  وت  زا  ادج 

یناملسم نم  بیصن  وت  يور  تآرم  زا  دش 

ص:125
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بهار رید 

نیسح كاپ  رس  وچ  بهار  ینامهم  هب  دش 

نیش نویش و  دص  ود  هب  نوخ  رپ  رس  نآ  اب  تفگ 

يراد ییحی  هولج  مرظن ، ردنا  رس  يا 

يراد یسوم  فک  نوچ  نایع  رون  تَخُر  زا 

يا هدمآ  نیرب  شرع  زا  ییاحیسم و  ای 

يا هدمآ  نیشن  هشوگ  نم  تقو  رس  هب  شوخ 

ینم نامهم  وت  هک  تیادف  داب  نم  ناج 

ینم نامهم  وت  هک  رس ، يا  ما  هدنمرش  وت  ز 

بهار باوج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنابز 

مربمغیپ هداز  نم  ابهار 

مرفاک هورگ  نیا  ِنامهیم 

بیصن مغ  يا  نم  ییوج ز  ربخ  رگ 

بیرغ نم  مبیرغ  نم  هگآ  شاب 

نم لاوحا  رب  دندومنن  محر 

نم لافطا  رب  دنتسب  ار  بآ 

دیزی نامرف  هب  اروشاع  زور 

دیهش ناشطع  بل  اب  مرمش  درک 

* * *

ص:126

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


ماش ردمالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  بئاصم  مجنپ : لصف 

هراشا
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دیفس هحفص 
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رفص لوا  رد  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دورو 

ِدیع زور  نآ  دندروآ و  قشمد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  رفص ، لوا  زور  دنا : هتفگ  یناشاک  ثدحم  ییاهب و  خیش  یمعفک و  خیش 
.تسا نایعیش )  ) ِمتام ِزور  هیما و  ینب 

دوخ شیپ  ار  نآ  دیزی  دندروآ و  قشمد  هب  ارمالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  رفـص ، لوا  زور  هک : هدـش  تیاکح  ناحیروبا  هیقابلا » راثآ   » زا
.درک یم  شواک  ار  وا  ياهنادند  یتسد  بوچ  اب  داهن و 

نآ زا  یـشوخ  يوب  دـندروآ ، دـیزی  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  نوچ  هک : هدیـسر  فنخم  یبا  زا  یتیاور  هک  تسا  بقاـنم »  » رد
(1) .دیبرچ یم  يرطع  ره  رب  هک  دیوارت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  ندید  رطاخ  هب  مدرم  زا  يرود  هام  کی 

درک و ناهن  نارای  زا  ور  هام  کی  دید ، ین  يالاب  ماش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  نوچ  نیعبات ، ءالـضف  زا  یکی  هک  هدش  تیاور 
: دناوخ هیثرم  ناونع  هب  ار  راعشا  نیا  و  هدمآ ؟ ام  ِرس  رب  ییالب  هچ  دینیب  یمن  تفگ : دندیسرپ  ببس  دنتسج و  ار  وا  نوچ 
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ٍدَّمَُحم ِْتِنب  َنباَی  َکِسأَِرب  اُوئاج 

ًالیِمْرَت ِِهئامِِدب  ًالِّمَرَتُم 

ٍدَّمَُحم َْنباَی  َِکب  امَّنَاَکَو 

ًالوُسَر َنیِدِماع  اراهِج  اُولَتَق 

اُوبَّقَرَتَی َْملَو  اناشْطَع  َكُولَتَق 

الیِْزنَّتلاَو َلیِوأَّتلا  َِکلتَق  یف 

امَّنِاَو َْتِلُتق  ْنَِاب  َنوُرِّبَُکیَو 

الِیلْهَّتلاَو َرِیبْکَّتلا  َِکب  ُولَتَق 

ارهز لد  هویم  يا  تا  هدیرب  رس 

ماش هب  دنروآ  تسا و  باضخ  شیوخ  نوخب 

دمع هب  راکشآ و  دندومن  وت  نتشک  هب 

مادقا نید ، هورگ  نیا  لسر  متخ  لتق  هب 

تفگن مصخ  دومن و  تدیهش  هنشت ، نابل 

مارم دارم و  یئوت  نآرق  هیآ  هیآ  زک 

لیلهت يدوب و  ریبکت  ینعم  هک  ار  وت 

(1) ماِئل هورگ  نیا  ریبکت ، هب  گناب  دنشک و 

يا وت  نتشک  اب  هکنیا  لثم  .دوب  هتـشغآ  شنوخ  هب  هکیلاح  رد  دندروآ  ار  وت  رـس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رتخد  دنزرف  يا 
لیزنت لیوأت و  وت  نتـشک  رد  دنتـشک و  هنـشت  ارت  دنتـشک ، ار  ربمایپ  اراکـشآ  ادمع و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  دنزرف 

.دنتشک ار  هّللاّالا  هلا  الو  ربکا  هّللا  وت  نتشک  اب  عقاو  رد  یلو  يوش  یم  هتشک  وت  هکنیا  هب  دنتفگ  یم  ریبکت  دندرکن ، تاعارم  ار  نآرق 

ماش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هدنروآ  نابز  زا  البرک  رد  نایدیزی  تایانج  نایب 

نب رحز  هک  مدوب  دیزی  دزن  قشمد  رد  نم  : دیوگ يریمح  هعیبر  یبا  نب  هّللادبع 
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ص:130

، مومهملا سفن  ص10 ؛ فوهل ، همجرت  زا  لقنب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  - . 1
ص96. یناتسرهش ، ینیسح ، يرادازع  هچخیرات  ص240 ؛

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ يراد رس  ِتشپ  هچ  وت ، رب  ياو  تفگ : وا  هب  دیزی  دش ، دراو  وا  رب  دمآ و  سیق 

دراو ام  رب  دوخ  نایعیش  زا  نت  تصش  دوخ و  ناسک  زا  نت  هدجیه  اب  نیسح  ادخ ، رصن  حتف و  هب  ریگ  هدژم  تفگ : يراد ؟ دوخ  اب  هچ 
رایتخا میلـست  رب  ار  گنج  دـنگنجب ، اـی  دـنوش  داـیز  نب  هّللادـیبع  ریما  مکح  میلـست  هک  میتساوخ  اـهنآ  زا  میتفر و  اـهنآ  يولج  دـش ،

زا دنتخیرگ و  یم  هاگهانپ  نودب  تسشن  اهنآ  ِرس  رب  ریشمش  نوچ  میتفرگ و  ار  اهنآ  درِگ  میتخات و  اهنآ  رب  ندز  باتفآ  اب  ام  دندرک ،
رحن هزادنا  هب  ادخب  نینمؤملاریما ، ای  دندش ، یم  هدـنهانپ  یتسپ  دـنلب و  ره  هب  دـیوج  یم  یهانپ  نیهاش  زا  هک  يرتوبک  نوچ  ام  هلمح 

دولآ و نوخ  ناشیاه  هماج  هنهرب و  اهنآ  ياـه  نت  میتشک و  ار  اـهنآ  رخآ  رفن  اـت  هک  تشذـگن  يزور  هناـیم  باوخ  اـی  يرتش  ندرک 
.دنخرچب اهنآ  رب  یتخس  نابایب  رد  يراکش  ناغرم  دزو و  رابغ  اهنآ  رب  داب  دنک و  هتفات  ار  اهنآ  باتفآ  كاخ ، رب  ناشیاه  هرهچ 

نم رگا  اله  مدوب ، یضار  امش  تعاطا  زا  دیتشک  یمن  هک  مه  ار  نیسح  نم  تفگ : تشادرب و  رس  تخادنا و  ریز  هب  رـس  یتَخل  دیزی 
.دادن وا  هب  يا  هزیاج  و  دنک ، تمحر  ار  نیسح  ادخ  متشذگ ، یم  وا  زا  مدوب  دراو  وا  راک  رد 

(1) .دادن وا  هب  يزیچ  درک و  نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  دنا : هتفگ  هرکذت »  » رد طبس  و  راصبألا » رون   » رد یجنلبش  دیس 

نایماش يداش  نشج و  تاعاس و  باب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دورو 

هراشا

شناردپ زا  دیز  زا  دوخ  دنس  هب  مه  بقانم »  » بحاص تسا و  راحب »  » رد

، متشاد سدقملا ) تیب   ) تیب دصق  نم  دیوگ : دعس  نب  لهس  هک  هدرک  تیاور 
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اهنز دندنـسرخ و  داش و  دنتـسب و  تنیز  هک  مدـید  ناوارف  ياهتخرد  يراج و  ياهرهن  اب  يرهـش  مدیـسر ، ماش  هقطنم  طسو  هب  نوچ 
لبط فد و  زاوآ  مه  اهنآ  يارب 

، دنراد وگتفگ  مه  اب  یعمج  مدید  و  تسین ، دیع  زورما  مناد و  یم  ار  نایماش  ياهدیع  متفگ : دوخ  اب  دـننک ، یم  يزاب  دـنبوک و  یم 
باحـصا زا  مدعـس و  نب  لهـس  نم  متفگ : يدیـسر ؟ نابایب  زا  ایوگ  دـنتفگ : مناد ؟ یمن  نم  هک  دـیراد  يدـیع  ماـش  رد  امـش  متفگ :

، ابجعاو دنتفگ : ارچ ؟ متفگ : درب !! یمن  ورف  ار  شلها  نیمز  دراب و  یمن  نوخ  نامـسآ  هک  تسا  بجع  لهـس ، يا  دـنتفگ : مدّـمحم ،
دنرب و یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  ابجعاو ، متفگ : دننک ! یم  يداش  مدرم  دنرب و  یم  هیده  هب  قارع  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرس 

نیا رد  دیوگ : تشاد ؛ مان  تاعاس » باب   » هک دندرک  هراشا  اهرد  زا  یکی  هب  دوش ؟ یم  دراو  يرد  هچ  زا  متفگ : دندنـسرخ !!!؟ مدرم 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  يرـس  نآ  رب  هک  یناکیپ  یب  دنلب  قریب  اب  يراوس ، بسا  مدید و  مهرد  یپ  ار  اهمچرپ  هنایم 
اهنآ مّدـقم  ار  دوخ  نم  دـندوب و  راوس  زاـهج  یب  نارتـش  رب  اـهنز  شرـس  تشپ  دـمآ و  دوـب  بصن  راـسخر  رظن  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و 

تّدج باحصا  زا  دعـس  نب  لهـس  نم  دیراد ؟ یـشیامرف  متفگ : منیـسح ، رتخد  هنیکـس  نم  تفگ : یتسیک ؟ رتخد  متفگ : مدیناسر و 
هللا یلص  هّللا  لوسر  مرح  هب  دنوش و  هجوتم  نادب  مدرم  ات  دربب  رتشیپ  ام  يولج  زا  اررس  وگب  رـس  نیا  لماح  هب  دومرف : میادخ ، لوسر 

تجاح یناتسب و  یفرشا  دصراهچ  یناوت  یم  متفگ : مدناسر و  رس  لماح  هب  ار  دوخ  نم  دیوگ : لهـس  دننکن ، هاگنملـسو  هلآ  هیلع و 
رد ار  رـس  تفرگ ، ار  اه  یفرـشا  تفریذـپ و  يرب ، رتشیپ  مرح  نانز  يولج  زا  ار  رـس  متفگ : يراد ؟ تجاح  هچ  تفگ : يروآرب ؟ ارم 
رـس رب  توقای  رُد و  ياه  هزیوآ  اب  یجات  دوب و  هتـسشن  یتخت  رب  دیزی  مدش ، دراو  اهنآ  اب  مه  نم  دندرب و  دیزی  دزن  دنداهن و  يا  هقح 

: دورس یم  دش و  دراو  رس  لماح  دندوب ، شدرِگ  شیرق  ناگرزب  زا  یعمج  تشاد و 

ص:132

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


ابَهَذَو ًهَِّضف  یباکِر  ِْرفوَا 

ابَّجَحُمْلا َدِّیَّسلا  ُتلَتَق  اَنَا 

ابَاَو اُّما  ِساّنلا  َْریَخ  ُْتلَتَق 

ابسن َنُوبَْسُنی  ِْذا  ْمُهَْریَخَو 

، بسن ردپ و  ردام و  تهج  زا  هک  ار  ییاقآ  نآ  نم  متـشک ، ار  راوگرزب  دنمجرا و  ياقآ  نم  زیرب ، ناوارف  يالط  هرقن و  ارم  باکر  ات 
.متشک تساهناسنا  نیرتهب 

شرس دندز و  ار  شندرگ  داد  روتـسد  وت ، هزیاج  دیما  هب  تفگ : یتشک ؟ ار  وا  ارچ  تسا ، مدرم  نیرتهب  یتسناد  یم  رگا  تفگ : دیزی 
؟ يدید هنوگچ  ارم  تردق  نیسح  يا  ْنیَسُح ؟ ای  َْتیَأَر  َْفیَک  تفگ : یم  داهن و  دوخ  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  .درک  ادج  ار 

مدـید و هزین  يالاب  ار  اهرـس  هتفگ : نآ  نمـض  رد  هدرک و  نایب  رترـصتخم  ار  دعـس  نب  لهـس  ربخ  یئاهب » لماک   » بحاص میوگ : یم 
نآ زا  رون  تشاد و  یمیظع  تبیه  دوب ، مرح  تارّدخم  ِيولج  همه و  لابند  ماما  رس  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  ِرـس  نآ  يولج 

تشرد ینامشچ  درک ، یم  رظن  بلج  نآ  رد  دوب  هدش  باضخ  همسو  اب  دوب و  نآ  رد  دیپس  ياهوم  هک  يرّودم  شیر  دیشخرد ، یم 
، داب دوب و  هتخود  قفا  هب  مشچ  دز و  یم  نامسآ  يوس  يدنخبل  تشاد ، هدیشک  ینیب  دنلب و  یناشیپ  تشاد ، هتسویپ  یناوربا  هایس و  و 

(1) .دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ایوگ  درب و  یم  پچ  تسار و  هب  ار  وا  شیر 

نایماش هدنخ 

دینزن ام  رگج  مخز  هب  هدنخ  نایماش 

دینزن ارهز  هّیّرذ  هلان  اب  زاس 
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دیدز هزینرس  هب  ار  ادخ  نادرم  رس 

دینزن اهنز  هب  گنس  رگد  دیشاب  درَم 

دیدز رازاب  رس  رب  رگا  گنس  نانز  هب 

دینزن اباب  رس  رانک  هب  ار  نارتخد 

دنداتسیا امش  نیب  رد  همطاف  یلع و 

دینزن ار  ام  همطاف  یلع و  مشچ  شیپ 

تسا سب  راوید  رد و  نیب  همطاف  نتشُک 

دینزن يربک  بنیز  ِنت  هب  هنایزات 

دیا هدمآ  نیسح  كاپرس  رادید  هب  رگ 

دینزن اشامت  ماگنه  هب  تسد  ردقنیا 

روش

هّللادبع ابا  نیسح 

هّللادبع ابا  نیسح 

هّللا راث  ای  نیسح 

هّللادبع ابا  نیسح 

دنک اعد  رگا  میلک 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  اعد  وت  یب 

هّللادبع ابا  نیسح 

دهد افش  رگا  حسم 
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هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  افش  وت  یب 

هّللادبع ابا  نیسح 

ما هدیود  مرَح  درِگ 

هّللادبع ابا  نیسح 

ما هدید  هورم  افص و 

هّللادبع ابا  نیسح 

نم يارب  اجک  چیه 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  الب  برک و 

هّللادبع ابا  نیسح 
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دش هفوک  الب و  برک و 

هّللادبع ابا  نیسح 

یلو تترتع  هب  تخس 

هّللادبع ابا  نیسح 

یتخس هب  اجک  چیه 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  الب  ماش 

هّللادبع ابا  نیسح 

تلتاق ِتسدب  بوچ 

هّللادبع ابا  نیسح 

نخس نیا  ُتفگ  هلان  هب 

هّللادبع ابا  نیسح 

رد هدیرب  رس  ياج 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  الط  تشط 

هّللادبع ابا  نیسح 

نیمز نامز  ره  هب  هتشگ 

هّللادبع ابا  نیسح 

تیب لها  نوخ  خرس ز 

هّللادبع ابا  نیسح 
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وت نوخ  وچ  یسک  نوخ 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  ادخ  نوخ 

هّللادبع ابا  نیسح 

وت درِگ  تشگ  هک  یسک 

هّللادبع ابا  نیسح 

دور یمن  اطخ  درگ 

هّللادبع ابا  نیسح 

البرک طخ  وریپ 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  اطخ  لها 

هّللادبع ابا  نیسح 

نوخ قرغ  وت  ندب  يا 

هّللادبع ابا  نیسح 

نوگ هلال  تور  رس و  يا 

هّللادبع ابا  نیسح 

يا هدرک  باضخ  هچ  زا 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  انح  هک  نوخ 

هّللادبع ابا  نیسح 
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وت نوخ  قرغ  رس  زج 

هّللادبع ابا  نیسح 

ناوراک غارچ  دش  هک 

هّللادبع ابا  نیسح 
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یسک رب  هدیرب  سأر 

هّللادبع ابا  نیسح 

دوش یمن  امنهار 

هّللادبع ابا  نیسح 

هدیرب ياهرس  هدهاشم  ماگنه  هب  دیزی  راعشا 

: تفگب ار  رعش  نیا  لاح  نآ  رد  دوب  هتسشن  نوریج »  » رب فرشم  هناخالاب  رد  دیزی  دندروآ  ار  اهرس  یتقو  دیوگ : یم  يرهز 

ْتَقَرْشَاَو ُلوُمْحلا  َْکِلت  ْتََدب  اَّمل 

نوُریِج ابِر  یلَع  ُسوُمُّشلا  َْکِلت 

حِصَت ْوَا ال  ْحَص  ُْتلُقَف  ُبارُغلا  َبعَن 

ینُویُد ِمیرَْغلا  َنِم  ُْتیَضَق  ْدَقَلَف 

نز و گناب  یهاوخ  متفگ  دز ، گناب  غالک  دـندیبات ، نوریج »  » ياه هپت  رب  اهباتفآ  نآ  و  دـندش ، رادـیدپ  نایناوراک  نآ  هک  یماگنه 
(1) .مدناتس ار  دوخ  نوید  راکهدب  زا  نم  نزن ، یهاوخ 

ادهش ياهرس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِیچاشامت  رفن ، رازه  دصناپ 

هدیدن یمـشچ  هک  یعـضو  هب  دنتـسب  رویز  ار  رهـش  دنتـشادزاب و  ماش  هزاورد  تشپ  زور  هس  ار  تیب  لها  هک  تسا  یئاهب » لماک   » رد
دنتفر اهنآ  يولج  هب  هتسارآ  ار  دوخ  هدیشوپ و  ون  هماج  روبنط ، جنـص و  هریاد و  اب  درم  نز و  زا  ماش  مدرم  رازه  دصناپ  سپـس  دوب و 

، دمآرب زور  نوچ  دندز ، یم  جوم  مه  نایم  مدرم  دش و  يرشحم  رهش  نوریب  دوب و  لوالا  عیبر  مهدزناش  هبنشراهچ  زور  نآ  و 
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یتخت دـیزی  يارب  دندیـسر ، هیواعم  نب  دـیزی  هناخ  ِرد  هب  مدرم  ماحدزا  زا  ناوارف  جـنر  اب  لاوز  تقو  دـندرک ، دراو  رهـش  هب  ار  اهرس 
اهرس نالماح  دیزی  نانابرد  دندوب ، هتشاذگ  شتخت  درِگ  هرقن  الط و  ياه  یـسرک  هتـسب و  اهرویز  ار  شا  هناخ  دندوب و  هداهن  عّصرم 

ار هعقاو  شرازگ  میدـنکرب و  ار  اهنآ  هشیر  میتشک و  ار  بارتوبا  تیب  لها  ریما ، تّزع  هب  دـنتفگ : هدـش و  دراو  اـهنآ  دـنداد و  راـب  ار 
اهرس دنداد و 

هتـسناوتن یـسک  دوب ، هتفای  همادا  زور  شـش  تصـش و  دندوب و  ریـسا  اهنآ  تسد  هب  تیب  لها  هک  یتّدم  لوط  رد  دنداهن و  وا  ربارب  ار 
هک دمح  ار  ادخ  تفگ : دیناسرمالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  دوخ  نایماش  زا  یخیـش  زور  نآ  رد  دهدب ، یمالـس  اهنآ  هب  دوب 

(1) .خلا ...تشک  ار  امش 

یماش درم  تناها  ماش و  هب  ارسُا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  دورو 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  تراشب  کیپ ، تسا : هتفگ  هک  هدروآ  یثیدح  دایز  نب  بجاح  زا  یلاما »  » رد هللا  همحر  قودص  خیش 
دندوب اهنآ  هارمه  هک  ینامدرم  زا  یعمج  دندرب و  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  ناریـسا و  داد  روتـسد  داتـسرف و  یحاون  همه  هب 

میدش قشمد  دراو  نوچ  و  دیسر ، یم  ام  شوگ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  نایّنج  هحون  يراز و  حبـص  ات  اهبـش  هک  دنتفگ  نم  يارب 
؟ دیناسک هچ  امـش  میدیدن ، ییابیز  نیدب  ییارـُسا  ام  دنتفگ : یم  ماش  لها  ناراکافج  دندرک ، رهـش  دراو  نشور  زور  ار  ارـُسا  اهنز و 

رامیب ماما  اب  دوب ، ناریسا  هاگفّقوت  هک  دجـسم  ناک  هلپ  رد  ار  اهنآ  میدمحم ، لآ  ناریـسا  ام  دومرفمالـسلا : هیلع  نیـسح  رتخد  هنیکس 
دمآ و اهنآ  دزن  ماش  خیاشم  زا  یخیش  دومن ، یم  یناوج  ترضح  نآ  دنتشادزاب و 
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شنخـس نوچ  تفگ ، اهنآ  هب  تسناوت  هچ  ره  و  درک ، شوماـخ  ار  بوشآ  درک و  دوباـن  تشک و  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  دـمح  تفگ :
َِّالا ارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  « ؟ يدناوخ ار  هیآ  نیا  دومرف : يرآ ، تفگ : يا ؟ هدناوخ  ار  ادخ  ِنآرق  دومرف : وا  هب  رامیب  ماما  دش ، مامت 

.میناشیوخ نامه  ام  دومرف : .يرآ  تفگ : .مناشیوخ  یتسود  زج  مهاوخن  يدزم  امش  زا  نم  وگب   (1) «. یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا 

هب  (2) «. ُهَّقَح یبرُقلا  اذ  ِتآَو  « ؟ يدناوخن ار  هیآ  نیا  دومرف : سپس 

.میئاهنامه ام  دومرف : .ارچ  تفگ : .نک  ادا  ار  ناشّقح  یبرقلا  يوذ 

درم نآ  میئاهنامه ؛ اـم  دومرف : ارچ ، تفگ   (3) «. اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل    ُ هّللا ُدـیُِری  امَّنِا  : » يدـناوخن ایآ 
نامسآ هب  تسد  ود  یماش 

نم متـسج ، يرازیب  وـت  هب  ناـنآ  ناگدنـشک  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  نانمـشد  زا  نم  ایادـخراب ، تفگ : تشادرب و 
(4) .مدوب هدرکن  تفایرد  ار  هتکن  نیا  زورما  ات  مدناوخ و  نآرق  هشیمه 

ناروتس ّمُس  ریز  نیمز و  يور  اهرس  نداتفا 

: دومرف راب  هس  خساپ  رد  دوب ؟ اجک  البرک  رفس  رد  امش  بئاصم  نیرت  تخس  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  هدمآ : تیاور  رد 
ُماّشلَا

(5) «. ماش زا  ناما   » دومرف راب  هس  ای  ُماّشلا  ُماّشلا 

زاغآ زا  هک  دندروآ  دراو  ام  رب  تبیـصم  تفه  ماش  رد  دومرف : ینئادم  رذنم  نب  نامعن  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  رگید  تیاور  قبط 
ام رب  یتبیصم  نینچ  رخآ ، ات  يریسا 
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رارق ام  ياهنز  ياـهجدوه  ناـیم  رد  ار  ادهـش  ياهرـس  هلمج : زا  مینک ) یم  هراـشا  تجاـح  عضوم  هب  اـجنیا  رد  اـم  : ) دوب هدـشن  دراو 
یلع مردارب  رـس  و  دنتـشادهگن ، مالـسلاامهیلع  موثلک  ّما  بنیز و  میاه  هّمع  مشچ  ربارب  رد  ار  سابع  میومع  رـس  مردپ و  رـس  دنداد ،

هب اهرس  یهاگ  و  دندرک ، یم  يزاب  اهرـس  اب  دندروآ و  یم  منارهاوخ )  ) همطاف هنیکـس و  مشچ  ربارب  رد  ار  مساق  میومع  رـسپ  ربکا و 
(1) .تفرگ یم  رارق  ناروتس  مس  ریز  داتفا و  یم  نیمز 

گنس تباصا  اب  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  حورجم 

ماـش لـخاد  دوـب ، دـیزی  هراـمالاراد  هب  اـههار  نیرترود  هک  تاـعاس ، هزاورد  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دـیوگ : خـسان  رد  رهپس 
هب هدرپ ، یب  هیّنغم ، نانز  دنتخیوایب و  رازاب  هچوک و  ياهراوید  هب  ابید  راگنرز و  ياه  هدرپ  دندرک و  تنیز  ار  ماش  رهـش  زین  .دندومن 
هب مدرم  تشارفارب و  ناشیا  زا  لابقتسا  يارب  مچرپ  تسیب  دصکی و  دیزی  دندوب و  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد  فوفُد  لوبط و  نتخاون 

ار وا  هک  يا  هزوجع  رصق  ياپ  زا  ار  هّللا  لایع  فنخم ، یبا  تیاور  هب  زین  .دنداد  رارق  دیع  ار  زور  نآ  دنتفگ و  یم  دابکرابم  رگیدمه 
رـس نآ  هب  نوعلم  نآ  مشچ  نوچ  .دوب  هتـسشن  هفرغ  نآ  نایم  رد  رگید  نز  راهچ  اب  هزوجع  نآ  .دنداد  روبع  دنا  هتفگ  یم  ماّجحلا  ُُّما 

هرّدخم ایلع  نوچ  تخیرب ، نوخ  هکنادـنچ  تخاس ، حورجم  ار  شکرابم  هرهچ  یگنـس  اب  دوب ، عطاس  وا  نیبج  زا  رون  هک  داتفا  رّهطم 
نیا مالسلااهیلع  بنیز 

: درک ضرع  تشادرب و  نیرفن  اعد و  هب  تسد  درک و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  دیشارخب و  ار  دوخ  يور  هیرگ  هلان و  اب  تسنادب ،

ص:139
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ایند شتآ  هب  ترخآ  شتآ  زا  لبق  نک و  بارخ  ار  شرـصق  ادـنوادخ  ِهَرِخْـالا .» ِراـن  َلـْبَق  اْینُّدـلا  ِراـِنب  اـْهقِرْحاَو  اهَرْـصَق  ْبِّرَخ  َّمُهّللَا  »
.نازوسب

داتفا و نآ  رد  یـشتآ  دیدرگ و  مدهنم  دـش و  ناریو  رـصق  نآ  تعاس ، رد  دومرفب ، اعد  نآ  نوچ  هک  يادـخ ، هب  مسق  دـیوگ : يوار 
هدـنکارپ ار  شرتسکاخ  دـیزوب و  يداب  لاح  نآ  رد  مه  و  دـیدرگ ، رتسکاـخ  هرـسکی  دـنامن و  وا  زا  یناـشن  هکنآ  اـت  تخوسب  یمه 

یتمالع و زگره  ایوگ  دنامن ، ياج  رب  وا  زا  يرثا  هکنادنچ  تخاس ،

(1)! تسا هدوبن  یلها  یترامع و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هب  یماش  نز  ِندز  گنس 

(2) .مُولْظَْملا اَنَا  دومرف : هزین  يالاب  زا  ترضح  دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  هب  تشادرب و  یگنس  یماش  نانز  زا  یکی 

ماش ياه  هچوک  رد  رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  تبحص 

هیلع ءادهـشلادیس  ترـضحرس  دیـسر و  ماش  رازاـب  هچوک و  رد  مالـسلااهیلع  نوتاـخ  بنیز  باـنج  نوچ  دـیوگ : بئاـصملا  رحب  رد 
كرابم رس  نآ  دنتخاون و  یم  روبنط  يان و  دندومن و  یم  رورس  يدنسرخ و  راهظا  ماش  مدرم  دیدب و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  مالـسلا 

ملکتم ِمیظَعلا »   ِ هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الو  َلْوَح  ال   » هملک هب  مدق  دنچ  ره  رد 

ام رب  ردارب ، يا  يدْعلا .» َْنَیب  ُنَْحنَو  اّنَع  َکَْنیَع  ْضِمُْغت  الَو  اْنیَلَع  ْرُظنُا  هاخَا  ای  : » دومرف دیـشکرب و  لد  زا  یهآ  هرّدخم  نآ  تشگ ؛ یم 
.میتسه نانمشد  نیب  ام  هک  یلاح  رد  دنبم  ار  تمشچ  نک و  هاگن 
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یلاعَت هّللا  ّنِاَف  يِربِْصا  هاتُْخا  ای  : » دومرف درک و  مّلکت  كرابم  رس  لاح  نیا  رد 

دمآ شوج  هب  شتریغ  رحب  دینـش  ار  ردارب  يادص  نوچ  هرّدخم  نآ  .تسام  اب  لاعتم  دنوادخ  انامه  سپ  نک  ربص  رهاوخ ، يا  انَعَم .»
شدرگ و  تشهب ، لها  ناناوج  دّیـس  دوخ و  ربمغیپ  دالوا  لتق  هب  انامه  دومحمان ، هورگ  يا  هک : درک  باـطخ  موق  نآ  هب  هناـبات  یب  و 

یم مالـسا  لها  زا  ار  دوخ  اذه  عم  دینک و  یم  تاهابم  دیتسه و  ناداش  دوخ ، رهـش  نییزت  ناج و  سنا و  دّیـس  مرح  نارتخد و  نداد 
!؟ دیرامش

(1) .دیاشخبن امش  رب  درگنن و  تمحر  رظن  هب  امش  رد  زگره  راّبج  دنوادخ  هک  مراودیما 

قشمد دجسم  ِرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  بصن 

نب رمـش  هبلعث و  نب  رفخم  سیق و  نب  رحز  اب  درک و  هدامآ  ار  مرح  نانز  رامیب و  ماما  داـیز  نبا  هک  تسا  يرونید  لاوطلا » راـبخا  » رد
ار رس  دندش و  دیزی  رب  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  هارمه  هب  قشمد  رد  دندیسر و  ماش  هب  ات  دندمآ  داتـسرف و  دیزی  دزن  نشوجلا  يذ 
، شنایعیش زا  درم  تصش  تیب و  لها  زا  نت  هدجیه  اب  درم  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : درک و  نخس  هب  عورش  رمش  دنداد و  لیوحت 

ناخّروم روهـشم  یلو  .خـلا  ...دـنگنجب  ای  دـنوش  هّللادـیبع  مکح  میلـست  هک  میتساوخ  اهنآ  زا  میتفر و  اهنآ  يولج  دـندش ، دراو  ام  هب 
نویـش هیواعم  ناسک  نارتخد و  دیزی و  لآ  نانز  دندروآ و  دـیزی  دزن  ار  ءارـُسا  سپـس  .تسا  سیق  نب  رحز  زا  راتفگ  نیا  دـنا : هتفگ 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  دندرک ، اپرب  متام  دندومن و  يراز  دندرک و 

رس هب  یهاگن  تسین ، وا  زا  رتوجافج  رتدب و  یکرشم  رفاک و  مدیدن ، دیزی  زا  رت  لد  تخس  ادخب  دیامرف : هنیکس  دنداهن ، دیزی  يولج 
: تفگ یم  تخادنا و 
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اوُدِهَش ٍرْدَِبب  یخایْشَا  َْتَیل 

لسألا ِْعقَو  ْنِم  ِجَرْزَْخلا  َعَزَج 

(1) .دندرک بصن  قشمد  دجسم  ِرد  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  داد  روتسد  سپس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  يور  نوعلم  دیزی  نتشاذگ  اپ 

نیسح ماما  رس  يور  ار  دوخ  ياپ  نیعل  نآ  دنتشاذگ  نوعلم  دیزی  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  یتقو  دیوگ : یم  یمزراوخ » »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوُسَر  ُْتیَأَر  ّینِاَف  دیِزَی ، ای  َِکلذ  ْلَعْفَت  ال  تفگ : دوب ، رضاح  اجنآ  هک  مقرا  نب  دیز  تشاذگ ! مالـسلا  هیلع 
(2) «. دز یم  هسوب  ار  نهد  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  انامه  نکن ؛ ار  راک  نیا  دیزی ،  » .َمَْفلا َِکلذ  ُلِّبَُقی  ملسو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیشیپ  ياهنادند  رب  دیزی  نارزیخ  بوچ 

لها همه  دندروآ ، دیزی  يولج  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرـس  نوچ  هک  تسا  روهـشم  تیاور  اج  همه  رد  تسا : هتفگ  هرکذت »  » رد طبس 
َْتَیل  ) دورس ار  يرعبز  نبا  راعشا  دز و  نآ  رب  نارزیخ  بوچ  اب  درک و  رضاح  ار  ماش 

.داتسیا اشامت  هب  نوریج »  » رد دیزی  دمآ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  نوچ  هتفگ : يرهز  دیوگ : هکنآ  ات  اوُدِهَش ) ٍرْدَِبب  یخایْشَا 

.دورس یم  ار  يّرم  مامح  نب  نیصح  رعش  دیواک  ار  وا  نیشیپ  ياهنادند  یتسد  بوچ  اب  نوچ  هک : هدش  تیاور  ایندلا  یبا  نبا  زا 

.دریگن هرانک  وا  زا  دنکن و  شهوکن  دهدن و  مانشد  ار  دیزی  هک  دنامن  یسک  ادخب  هتفگ : دهاجم 

تبوچ دیزی ، يا  تفگ : دوب ، دیزی  شیپ  یملسا  هزرب  وبا  هتفگ : ایندلا  یبا  نبا 
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ياهنادند هک  مدید  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینامز  رد  نم  ادخب  رادرب ، رس  نیا  زا  ار 

زا بجع  درادن ، بجعت  هّللادـیبع  دعـس و  نب  رمع  راک  هتفگ : دـینع » بّصعتم  رب  ّدر   » باتک رد  يزوج  نبا  .دیـسوب  یم  ار  وا  نیـشیپ 
نایـشروش اب  هک  تسا  اور  ایآ  ار ، هنیدم  رهـش  وا  لواپچ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نادند  بل و  رب  وا  ندز  بوچ  تسا و  دیزی  یتخبدب 

یسک يارب  منک  ریسا  ار  اهنآ  مراد  قح  نم  هتفگ : هکنیا  درک ؟ نفد  ار  مالـسا  ِنایـشروش  دیاب  هک  هدشن  دراو  عرـش ، رد  دننک ؟ نینچ 
هدرک شمارتحا  دیسر  وا  هبمالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  یتقو  شاک  تسین ، هدننک  عناق  تسا  دقتعم  وا  نعل  هب  هک 

، دوب هدروآ  تسد  هب  وا  نتـشک  زا  ار  دوخ  دوصقم  هکنآ  اب  دوب  هدزن  شبوچ  هتـشاذگن و  شتـشط  رد  دوب و  هدناوخ  زامن  وا  رب  دوب و 
َْتَیل  ) تشذگ هک  دوب  يراعشا  ندورس  شلیلد  دوب و  شداهن  رد  تیلهاج  ياه  هنیک  یلو 

(1) (. اوُدِهَش ٍرْدَِبب  یخایْشَا 

لوسر رگا  ترظن  هب  دیزی ، يا  دز : دایرف  ترضح  نآ  دندوب و  هتسب  ینامسیر  هب  مرح  نانز  رامیب و  ماما  هک  تسا  طبـس  هرکذت »  » رد
خیـش تسیرگ ، هکنآ  رگم  دنامن  یـسک  دراد ؟ یلاح  هچ  زاهج  یب  رتش  رب  هنهرب  دنیب  دنب  رد  ار  ام  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دز یم  وا  ياهنادند  رب  یتسد  بوچ  اب  دنداهن ، دیزی  يولج  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  اب  ار  اهرس  نوچ  دنیوگ : بوشآرهـش  نبا  دیفم و 
.ردب زور  ياج  هب  زورما  تفگ : یم  و 

دنز یم  بوچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ِلوسر  هاگ  هسوب  هب  دـیزی  دـید  نسح  نب  نسح  نوچ  هک : تسا  امن  نبا  تیاور  رد 
(2) .يراوخ نیا  زا  ياو  تفگ :

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  هلان  دیزی و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

تخت تشپ  هب  ار  نانز  دنداهن و  وا  يولج  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  دیوگ : هللا  همحر  دّیس 

ص:143
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داتفا ودـب  بنیز  مشچ  نوچ  یلو  دومرفن  لیم  رـس  تشوگ  زگره  نآ  زا  سپ  دـید و  ار  نآ  رامیب  ماما  دـنرگنن ، ودـب  ات  دـنداد  اج  وا 
ِْتِنب َْنباَی  ِءاِسن  ِهَدِّیَس  ِءارْهَّزلا  َهَمَطاف  َْنباَی  ینِمَو  َهَّکَم  َْنباَی  هّللا  ِلوُسَر  َبیبَح  ای  هانیَسُح  ای  : » دیشک هلان  ینیزح  زاوآ  هب  دیرد و  نابیرگ 

«. ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفَطْصُْملا 

رب نویش  دوب  دیزی  هناخ  رد  هک  مشاه  ینب  زا  ینز  دیزگ و  یـشوماخ  دوخ  دیزی  تسیرگ و  دوب  دیزی  سلجم  رد  هکره  دیوگ : يوار 
ای یماتَْیلاَو ، ِلِمارَْالا  َعِیبَر  ای  هادَّمَُحم  َْنباَی  ُهاْتَیب ، ِلْهَا  َدِّیَس  ای  ُهابِیبَح  ای  : » دیشک دایرف  درک و  زاغآ  مالسلا  هیلع  نیسح 

.تسیرگ دینش  ار  وا  هلان  سکره  دیوگ : يوار  ءایِعْدَالا .» ِدالْوَا  َلِیتَق 

وبا دیبوکمالسلا ، هیلع  نیسح  ياهنادند  هب  دیبلط و  ینارزیخ  بوچ  دیزی  سپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  مهاوگ  نم  ینز ؟ یم  نیسح  نادند  هب  دوخ  یتسد  بوچ  اب  دیزی ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : یملـسا  هزرب 
هدنشک ادخ  دیتشهب ، لها  ناناوج  دّیس  ود  امش  دومرف : یم  دیکم و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  وا و  ياهنادند  مدید  ار  ملـسو 

.تسا یماجنارس  دب  هچ  هک  دنک  هدامآ  وا  يارب  ار  منهج  دنک و  تنعل  دشکب و  ار  امش 

رد يرعبز -  نبا  راعشا  هب  دیزی  دیوگ : دنتخادنا ؛ نوریب  دندیشک و  ار  وا  دینک ، نوریب  ار  وا  تفگ : درک و  بضغ  دیزی  دیوگ : يوار 
: دناوخ یم  تسج و  لثمت  دحا  گنج 

اوُدِهَش ٍردَِبب  یخایْشَا  َْتَیل 

ِلَسَألا ِعقو  ْنِم  ِجَرْزَْخلا  َعَزَج 

.دندید یم  دحا ) گنج  رد   ) هزین ندز  رثا  رب  ار  جرزخ  هلیبق  ندرک  يراز  دندش  هتشک  ردب  گنج  رد  هک  نم  هلیبق  ناریپ  شاک  يا 

احَرَف اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهَاَف 

لَشَت ُدیزَی ال  ای  اُولاق  َُّمث 

.دابم لش  تتسد  دیزی  يا  دنتفگ : یم  دندز و  یم  دایرف  يداش  زا  سپ 

ْمِِهتاداس ْنِم  َمْوَْقلا  اَْنلَتَق  ْدَق 

لَدَتْعاف ٍرْدَِبب  ُهانلَدَعَو 

ص:144
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.دش رس  هب  رس  سپ  میدرک ، ردب  گنج ) رد  دوخ  ياه  هتشک  یفالت   ) ياجب ار  نیا  میتشک و  ار  اهنآ  ناگرزب 

الَف ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل 

َلََزن ٌیْحَو  الَو  َءاج  ٌرَبَخ 

.دش لزان  یحو  هن  دمآ و  نامسآ  زا  يربخ  هن  دندرک ، يزاب  تنطلس  اب  مشاه  هلیبق 

ْمِقَْتنَا َْمل  ْنِا  ٍفُْدنُخ  ْنِم  ُتَْسل 

َلَعَف َناک  ام  ٍدَمْحَا  یَنب  ْنِم 

(1) .مریگن ماقتنا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  زا  رگا  متسین  فُدنُخ  نامدود  زا  نم 

نارزیخ بوچ  دیزی و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

هراشا

هیلع هّللادـبع  ابا  تـالاح  زا  یتلاـح  تبیـصم و  زا  یتیفیک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صخـش  همئا و  زا  کـی  ره  يارب 
دیس تبیصم  نیرتالاب  تسا ، لک  لضفا  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رظن  رد  مینیبب  الاح  دیسر ، یم  رظنب  میظع  مالسلا 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  رظنرد  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  بئاصم  زا  یتبیصم  هچ  مینادب  میهاوخ  یم  .دوب  هچ  مالسلا  هیلع  ادهـشلا 
هیلع ءادهشلادیس  كرابم  رس  ندرب  هیده  دومرف : هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  .تسا  نارگ  میظع و  ملـسو  هلآ 

نیسح رس  دنک و  دیهش  ار  مدنزرف  دیاب  هک  ما  هدرک  هچ  دیزی  اب  نم  دیزَِیلو ؟ یلام  دومرف : راضتحا  لاح  رد  ار  نیا  .دیزی  يارب  مالسلا 
الاح هیلع ، هّللا  هنعل  دـیزی  يارب  هدـش  هدرب  هیدـه  هکنآ  لاح  ار و  وا  رـس  منیب  یم  ایوگ  دومرف : دـنربب ؟ هیدـه  شیارب  ار  مالـسلا  هیلع 

وا رـس  ندرب  هیده  تبیـصم  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  بئاصم  همه  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ارچ  مینیبب  دـیئایب 
دیزی يارب 

ص:145

سفن ص133 ؛ ج45 ، راـحب ، زا  لـقن  هـب  ملـسو ؛ هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  هماـنگوس  دّـمحم ، يدراهتــشا ، يدّـمحم  - . 1
،ص252. مومهملا
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رب البرک  نازوس  مرگ و  باتفآ  ریز  رد  ساـبل  نفک و  یب  ـالبرک  رد  ءادهـشلادیس  ندـب  رگا  تسا ، نیا  تلع  تسا ، بئاـصملا  مظعا 
مخز البرک  رد  رگا  الط ، تشط  رد  دش  رـضاح  هدازانز  دیزی  بارـش  یم و  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  رـس  یلو  دـنام  كاخ 
دیلپ نابز  زا  هک  دیزی  ياهنابز  مخز  اه و  هنعط  دیزی  سلجم  رد  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ندب  رب  اهریت  اه و  هزین  اهریشمش و 

هّللادبع ابا  مرح  ندرک  دراو  اما  تسا  گرزبمالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  رـس  ندرک  ادج  تبیـصم  دوب ، رتدب  دش  یم  رداص  دیزی  سجن  و 
اه و هدنخ  یتسمدب و  تالاح  نآ  اب  هنهرب  يور  هنهرب  رس  اب  مالسلا  هیلع 

یلص ادخ  لوسر  لد  هک  دنتـسیچ  هبیـصملا  مظعا  نیا  رگید  تاکن  مینیبب  الاح  .تسا  رتگرزب  دوخ  سلجم ، رد  نوعلم  دیزی  رخـسمت 
يولج مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  رـس  نتـشاذگ  تبیـصم  کی  دنا  هدرک  يراج  ار  وا  کشا  دنا و  هدروآ  دردب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
نوعلم نآ  یلاحشوخ  تبیصم  کی  تسا ، مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  سدقم  رس  هب  رفاک  نآ  ندرک  هاگن  رگید  تبیصم  راوخبارش ، دیزی 

ابا رـس  ندنادرگ  تبیـصم  کی  تسانزلا ، دلو  نآ  ندیدنخ  ندرک و  مسبت  رگید  تبیـصم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  رـس  ندـید  زا  تسا 
نوعلم نآ  رخسمت  رگید  تبیصم  راوخبارش ، نوعلم  نآ  سجن  ياهتـسد  طسوت  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  هّللادبع 

هک دوب  نآ  رگید  تبیـصم  يا ، هتـشاد  ییوکین  نادـند  بل و  هچ  دـنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  نیـسح  يا  تفگ : یم  هک  ماگنه  نآ  دوب 
هچ میوگب ، ار  رتالاب  نیا  زا  تبیصم  .دش  دیفس  تیوم  دوز  هچ  نیسح  تفگ : یم  درک و  یم  ترـضح  فیرـش  نساحم  هب  رظن  دیزی 
هب ور  نوعلم  دیزی  تسا ، رتالاب  هن  میوگبمالـسلا ، هیلع  نیـسح  نادند  بل و  رب  ار  نارزیخ  بوچ  ندز  مهاوخ  یم  ناتنامگب  میوگب !؟

، دش زوریپ  درک و  هبلغ  شردپ  رب  مردپ  هک  یتروص  رد  تسا ، دیزی  ردپ  زا  رتهب  مردپ  تفگ : یم  هکنیا  تفگ : درک و  دوخ  نایفارطا 
دنگوس مدوخ  ناج  هب  مسق  تسا  دیزی  ردام  زا  رتهب  مردام  تفگ : هکنیا  اّما 

ص:146
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دیزی دج  زا  مدج  تفگ  یم  هکنیا  اّما  دوب ، رتهب  نم  ردام  زاملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  رتخد  همطاف  تفگ : یم  تسار  هک 
یم وا  هکنیا  اما  مدـمحم ، زا  رتهب  نم  دـیوگب  دـناوت  یمن  دراد ، تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یـسک  ره  تسا ، تسرد  تسا  رتهب 
ْنَم ُّزُِعتَو  ُءاشَت  ْنَم  َکلُْملا  ِیتُؤت  ِْکلُْملا  ِکلام  ّمُهّللا  لق  : » هک تسا  هدناوخن  ار  هیآ  نیا  دـیاش  متـسه ، دـیزی  دوخ  زا  رتهب  نم  تفگ 
لثم دیزی  نک  ربص  تفگ : دینش ، ار  هملک  نیامالسلااهیلع  بنیز  هداد ، نم  هب  ار  تنطلـس  تزع و  هبلغ و  ادخ  ُءاشَت .» ْنَم  ُّلُِذتَو  ُءاشَت 

میهد یم  تلهم  ار  ناراک  هنگ  ام  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  يدرک  شومارف  هکنیا 

.دننک هانگ  رتشیب  ات 

یم اوسر  دراد  تهج  ره  زا  دید  هک  دیزی  دـشاب ، هدرک  نآرق  توالت  هب  عورـش  هّللادـبع  ابا  رـس  هک  تسا  هدوب  تالاح  نیا  رد  دـیاش 
یم اوسر  ارم  يراد و  یمن  رب  نم  زا  تسد  مه  تداهـش  زا  سپ  هّللادـبع  ابا  اـی  تفگ : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  اـبا  رـس  هب  درک  ور  دوش 

اب درک  عورـش  دعب  دسرن ، شوگب  ترـضح  هدیرب  رـس  ِنآرق  يادص  هک  دز  یم  تشط  هبل  هب  ادتبا  درک ، دنلب  ار  نارزیخ  بوچ  ینک ،
(1) .ندز نیسح  كرابم  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ 

نارزیخ بوچ 

ناهج حبص  علطم  قح ، ياربک  تمصع 

نایع بیغ و  رهظم  لد ، هدیروش  بنیز 

نارزیخ یکی  دید  دیزی ، تسد  هب  هکنوچ 

ص:147

ص44. يرتشوش ، رفعج  خیش  جاح  تانایب  زا  هدیزگ  یلعمالغ ، ییاجر ، - . 1
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ناسک یبام  لد  زا  رگد  یهاوخ  هچ  تفگ :

هدمآ رود  هار  نوخو ز  كاخ  رپ  رس  نیا 

هدمآ روط  هوک  نم ز  نارمع  یسوم 

وا نادند  بل و  رب  دیزی  يا  نزم  بوچ 

وا نالفط  مد  رد  نم  نامشچ  شیپ  هب 

دوبک بل 

درک هراپ  هماج  نت  هب  کشا و  دناشف  خر  رب 

درک هراشا  نایفس  هداز  يوس  هب  هگناو 

نارزیخ بوچ  شَینَز  یم  هک  یبل  اتفگ 

درک هرامش  یب  لُسُر  متخ  هسوب  هک  مدید 

هدش نوخ  كاخ و  زا  رپ  هک  يا  هرهچ  رازلگ 

درک هرانتسا  شخر  رون  رمق ز  سمش و 

شبل یگنشت  رثا  رب  دوبک  هتشگ 

درک هرابود  شبوچ  ز  دوبک ، اور  دوبن 

نزم ام  شیپ  ینز  بوچ  هک  رگا  یهاوخ 

درک هراظن  شباب  رس  رب  هنیکس  رگنب 

ردپ نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  ندید  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  ود  هنیکس  همطاف و  هیرگ 

بوچ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادند  بل و  رب  دیزی  دندید : دندرک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ود  هنیکـس  همطاف و  یتقو 
، دنداتفا هیرگ  هب  هیواعم ، نارتخد  دیزی و  ياهنز  اهنآ ، هیرگ  زا  هک  يروطب  دندرک ، دنلب  هیرگ  يادص  دنز ، یم  نارزیخ 
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: دنتفگ دندرب و  هانپ  مالسلااهیلع  بنیز  دوخ  هّمع  هب  دنروایب ، بات  دنتسناوتن  هتخوسلد  رهاوخ  ود  نیا  ماجنارس 

«. ِِهبیِضَِقب انِیبَا  ایانَث  ُثِکنَی  ادیِزَی  َّنِا  ُهاتَّمَعای  »

درک و هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  تساخرب و  مالسلااهیلع  بنیز  .دنز  یم  ار  نامردپ  نیشیپ  ياهنادند  دوخ ، یتسدبوچ  اب  دیزی  ناج ! همع 
: تفگ نینچ  لاح  نابز  هب 

اهَّنِا َُکنیِمَی  ْتَّلَش  اُهبِرْضَتَا  »

« اهُدوُجُس َلاط    ِ هّللا ِهْجَِول  ٌهوُجُو 

هدرک هدجـس  ادـخ  يارب  ینـالوط  ياـهلاس  هک  تسا  ییاـه  هرهچ  زا  تروـص ، رـس و  نیا  ددرگ ، لـش  تتـسد  ینز ، یم  بوـچ  اـیآ 
(1) .تسا

نیعل دیزی  سلجم  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ياهنادند  رب  دیزی  ندز  بوچ  هب  هراشا 

هراشا

ُدمَْحلَا : » تفگ تساخرب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  دیوگ : يوار 

ْنَا يأوُّسلا  اوُءاسَا  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث  : » ُلوُقَی َِکلذَک  ُهَناْحبُس    ُ هّللا َقَدَص  َنیعَمْجَا ، ِِهلآَو  ِِهلوُسَر  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  َنیَملاْعلا  ِّبَر    ِ هّلل ِ
دندرمش غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  هچ  تسا  دب  دندرک ، يرادرکدب  هک  نانآ  ِماجنارـس   » (2) «. َنوُءِزْهَتْسَی اِهب  اُوناکَو    ِ هّللا ِتایِاب  اُوبَّذَک 

ار ام  ناریـسا  دـننام  یتسب و  ام  رب  ار  نامـسآ  قاـفآ  نیمز و  ياـههار  هک  نونکا  دـیزی ، يا  تناـمگ  هب  دـندیزرو ،» ءازهتـسا  نادـب  و 
هب یتفرگ و  الاب  ینیب  يراد ، یتلزنم  ردق و  ادـخ  شیپ  هک  تسا  نیا  يارب  يدـش و  یمارگ  وت  میدـش و  راوخ  ادـخ  شیپ  ام  يدـنار ،

ام تنطلس  کلم و  نونکا  هدش و  مّظنم  تروما  هدروآ و  ور  وت  هب  ایند  هک  یمّرخ  داش و  ینک و  یم  هاگن  مشچ  هشوگ 
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ص156. ج2 ، نیطبسلا ، یلاعم  زا  لقن  هب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 1
هیآ 10. مور ، هروس  - . 2
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امَّنِا ْمِهِـسُْفنَِال  ٌْریَخ  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنَا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  الَو  : » يدرک شومارف  ار  ادـخ  هتفگ  شاوی  شاوی ، هدـیدرگ ، اّفـصم  وت  يارب 
هب میهد ، یم  تلهم  اهنادـب  رگا  انامه  دـنرفاک  هک  یناسک  ناـنچنآ  دـنربن  ناـمگ   » (1) «. ٌنیهُم ٌباذَـع  ْمَُهلَو  اـْمِثا  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  یلُْمن 
«. تسا يا  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ ، يارب  و  دنیازفیب ؛ دوخ  ناهانگ  رب  هکنیا  يارب  طقف  میهد  یم  تلهم  نانآ  هب  ام  .تسا  ناشدوس 

يریگرب اهنآ  زا  هدرپ  ینارب ؟ راوریـسا  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  یناشن و  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  تسا  تلادع  مسر  نیا 
اهنآ هب  لزنم  هاگبآ و  ره  لها  دنربب و  يرهش  هب  يرهش  زا  ار  اهنآ  نانمشد  یئامن ، راکشآ  ار  اهنآ  و 

هچ دنـشاب ؟ هتـشادن  ینک  تیامح  يدرم و  دوخ  زا  دنـشاب و  اـهنآ  يور  رادـید  یپ  رد  فیرـش  ّیند و  هناـگیب و  شیوخ و  دـنرگنب ؟
ام يزرو  هنیک  رد  هنوگچ  هدـیئور ، نادیهـش  نوخ  زا  شتـشوگ  هدرک و  رد  هب  نهد  زا  ار  ناـکاپ  رگج  هک  یـسک  تبقارم  هب  يدـیما 

ُدیزَی ای  اُولاق  َُّمث  احَرَف  اوُّلَهَتساَو  اوُّلَهََأل  دیوگ : اورپ  یب  درگن و  ام  هب  هنیک  ینمـشد و  ربک و  يور  زا  هک  یـسک  دنکن  یهاتوک  نادناخ 
لها ناناوج  دیـس  هّللادبع  یبا  ياهنادـند  رب  .َِکتَرَـضْحَِمب و  اُهثُْکنَت  ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَـش  ِدِّیَـس    ِ هّللا ِدـْبَع  یبَا  ایانَث  یلَع  ایِحَْتنُم  لَشَت ، ال 
هیرذ نوخ  نتخیر  اب  يدـناسر و  نب  هب  ار  مخز  هک  وت  ییوگن ؟ نینچ  ارچ  دـنز ، نآ  رب  دوخ  یتسد  بوچ  اـب  ددرگ و  هّجوتم  تشهب 

تنامگ هب  يدادزاوآ و  ار  دوخ  خیاشم  يدنک و  ار  هشیر  بلطملادـبع  لآ  زا  نیمز  ناگراتـس  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
رادرک راتفگ و  نیا  يدوب و  گنگ  يدوب و  جیلفا  شاک  ینک  وزرآ  يوش و  راچد  اهنآ  ماجنارـس  هب  يدوز  هب  يدناوخ و  ارف  ار  اهنآ 

(2)  . ...یتشادن ار 

ص:150

هیآ 178. نارمع ، لآ  هروس  - . 1
ص568. یمق ، سابع  خیش  مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ،؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 2
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رز تشت  نایم 

دوب یلگ  نینوخ  رز ، ِتشت  نایم 

دوب یلبلب  هدید  غاد  شرانک 

ینابز نیریش  لبلب  لبلب ، هچ 

ینایشآ هن  يا ، هنال  ار  وا  هن 

هتسکش شلاب  رپ و  نیک  گنس  ز 

هتسشن شراسخر  هب  مغ  رابغ 

تشادرپ ریز  رد  ورف  رس  هچ  رگا 

تشاد رز  ِتشت  نایم  یهاگرظن 

رگمتس نیچ  لگ  دید  هگ  ان  هک 

رپرپ بوچ  زا  دومن  شخرس  لگ 

هدیشک همع  بناج  ار  شدوخ 

هدیرد نت  رب  نهریپ  هچنغ  وچ 

ار نارزیخ  ِبوچ  همع ، يا  نیبب 

ار نابل  ِلعل  نیا  هدرک  نینوخ  هک 

بنیز هّصغ  رپ  لد  اب  اتفگب 

بل نیا  رب  ملاظ  متس ، بوچ  نزم 

هدیسر هر  زا  وا  هک  ملاظ  نزم 

هدیکم ارهز  شا  هچنغ  نابل 

تسا ناهج  هاش  وا  هک  ملاظ  نزم 
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تسا نامهیم  تّورم ، یب  يا  ار  وت 
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وا رس  رب  ار  متس  بوچ  نزم 

وا رهاوخ  ناگدید  شیپ  هب 

هتشگ هزات  بنیز  غاد  ایادخ ،

هتشگ هزادنا  زا  دح  یب  تبیصم 

تسا گنت  راک  بنیز  هب  ادنوادخ ،

تسا گنس  ز  برای ، رگم  بنیز  لد 

ار نخس  امنب  رصتخم  ییاضر ) )

ار نهریپ  بنیز  دیردب  نت  هب 

* * *

« همزمز »

: نیعل دیزی  هب  باطخ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

دَُوب ارهز  هداز  نیا 

مربمغیپ رتخد  نم 

نارزیخ بوچ  رادرب و 

مردام هاگ  هسوب  زا 

* * *

: نیعل دیزی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

افج بوچ  نزم  ملاظ 

مبل رب  بنیز  شیپ  رد 

نارزیخ بوچ  رادرب و 
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مبنیز ناج  دهد  هن  رو 

نامهیم ِبل  رب  نارزیخ  بوچ 

دیسوبب ربمغیپ  هک  اه  بل  نیا  رب 

ار نارزیخ  بوچ  وت  ملاظ  نزم 
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هتسشن بنیز  رگم  ینیب  یمن 

ار نآ  رادرب  نونک  رگید ، نزم 

رتخد شیپ  رد  هدز  یک  ار  ردپ 

ار ناغف  هآ و  يونشن  وت  رگم 

يزاون نامهم  دنک  ناسنیا  سک  هچ 

ار نامهیم  هتشک  هنوگنیا  سک  هچ 

* * *

نابل ِلعل  رب  نارزیخ  بوچ 

تسین رادید  تقاط  ار  ام  رادرب  ار  بوچ 

تسین رازآ  همهنیا  ناوت  ار  نارادغاد 

افج زا  بوچ  ینز  یم  شنابل  ِلعل  رب  هک  يا 

تسین راخ  ياه  همدص  ناوت  ار  لُگ  نیا  زا  شیب 

میتسین رَّهطم  يارهز  دالوا  رگم  ام 

تسین راتخم  دمحا  ِزیزع  رس ، نیا  رگم  ای 

ینز یم  نارزیخ  بوچ  شکاپ  ياهبل  رب  هچ  زا 

تسین راتفگ  شبل  رب  نآرق  تایآ  زج  هک  وا 

« ینز هنیس  »

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  هاگ  هسوب  رب  نارزیخ  بوچ 

افج بوچ  نزم  تسارهز ، هداز  رس  نیا 

افج بوچ  نزم  تساهاط ، ِنشلگ  هلال 
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تسا یفطصم  هاگ  هسوب  تسادخ -  هجو  وا  ِهجو 

(2  ) نیسح ای  ُنیسح  ای 

دیرگ یم  نانَک  يوم  نانک ، هیوم  يرتخد 

افج بوچ  نزم  تساباب ، بناج  شهَِگن 

تسا یفطصم  هاگ  هسوب  تسادخ -  ِهجو  وا  ِهجو 

(2  ) نیسح ای  ُنیسح  ای 

ردپ ِنینوخ  ِرس  ِنوخ  هب  ِقرغ  ِبل  رب 

افج بوچ  نزم  تساشامت ، ِمرگ  يرتخد 

تسا یفطصم  هاگ  هسوب  تسادخ -  هجو  وا  هجو 

(2  ) نیسح ای  ُنیسح  ای 

شوگ رب  ارهز  هلان  دسر  یم  هک  نک  ُمرَش 

افج بوچ  نزم  تساجنیا ، همطاف  شردام 

تسا یفطصم  هاگ  هسوب  تسادخ -  هجو  وا  هجو 

(2  ) نیسح ای  ُنیسح  ای 

دیزی يزاب  جنرطش  بارش و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس 

هب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  نوچ  دومرف : یم  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  : هک هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  قودص  ام  خیش 
دندیـشون و یم  وجبآ  دندروخ و  یم  شنارای  اب  درتسگ و  نآ  رب  یناوخ  دنتـشاذگ و  نیمز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  دـیزی  دـندروآ ، ماش 
يزاب و جنرطـش  هب  تسـشن  درتسگ و  جنرطـش  هحفـص  تخت  يور  رب  دـنداهن و  شتخت  ریز  ار  تشط  داد  روتـسد  دـندش  غراف  نوچ 

دش یم  بلاغ  دوخ  فرط  هب  نوچ  درب و  یم  مان  هرخسم ، هب  ار  شّدج  ردپ و  مالسلا و  هیلع  نیسح 
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جنرطش وجبآ و  ندیشون  زا  دیاب  تسا  ام  هعیـش  زا  سک  ره  تخیر ، تشط  يولهپ  ار  نآ  يدایز  دیـشون و  راب  هس  دیـشون ، یم  وجبآ 
ادخ دنک ، نعل  دیزی  لآ  دیزی و  رب  دنکمالسلا و  هیلع  نیسح  دای  دتفا و  جنرطش  ای  وجبآ  هب  شمـشچ  هک  ره  دنک و  يراد  دوخ  يزاب 

.دشاب ناگراتس  هرامش  هب  هچ  رگا  دنک  وحم  ار  شناهانگ 

رب هک  یهاگ  دوب ؛ نیعل  دیزی  درک ، فرـصموجبآ  ماش  رد  مالـسا و  رد  هک  یـسک  لّوا  هک : تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
: تفگ یم  داد و  یم  شنارای  هب  دیشون و  یم  نآ  زا  دندروآ ، وا  يارب  ار  نآ  دوب ، هدرتسگ  ماعط  ناوخمالسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  يور 

يور رب  ام  هرفس  تسا و  ام  شیپ  نیسح  ام  نمـشد  ِرـس  نآ  لوانت  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ  تکرب  زا  تسا و  یکرابم  هباشون  دیـشونب ،
هک دزیهرپب  وجبآ  ندیـشون  زا  تسا  اـم  هعیـش  سک  ره  دومرف : ماـما  مینک ، یم  كاروخ  مارآ  یلد  هدوسآ و  يرطاـخ  اـب  تسا و  نآ 

.تسا ام  نانمشد  هباشون 

 - بارش یَم -  دیزی  هک : تسا  لقن  هیواح »  » باتک زا  ییاهب » لماک   » رد

همطاف ءاسن  هدّیـس  بش ، و  دز ، بالگ  تسـش و  بآ  اب  تشادرب و  ار  رـس  نآ  دـیزی  ِنز  دیـشاپ ، فیرـش  ِرـس  رب  نآ  زا  دیـشون و  یم 
(1) .درک یم  یهاوخرذع  وا  زا  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع  ءارهز 

دیزی ِسلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِرس  ِكرابم  نامشچ  زا  کشا  ندش  يراج  یفجن -  یشعرم  هّللا  تیآ  هضور 

فیرـش ناکم  نآ  زا  يزور  .مدوب  هدش  هدنهانپ  مق  نارکمج  سّدقم  دجـسم  هب  يدـنچ  راکتیانج ، مادـص  طسوت  مق  نارابمب  ماّیا  رد 
رضحم هب  سپس  هدمآ و  مق  هب  تیب  لها  همیرک  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  مرح  ترایز  يارب 
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هیآ ترضح  هکنیا  ات  دمآ  نایم  هب  نخس  يرد  ره  زا  .مدیسر  هللا  همحر  یشعرم  یفجن  نیدلا  باهـش  دّیـس  یمظعلا  هّللا  هیآ  كرابم 
هّللا لوسر  رضحم  هب  ار  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هقادنقمالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هک  یتقو  دومرف : یشعرم  هّللا 

زاب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مادک  چیه  يارب  ار  كرابم  مشچ  مالـسلااهیلع  همطاف  زیزع  دازون  نیا  درب ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد دـندوزفا : .دوـشگ و  ار  كراـبم  مشچ  تفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماـما  لـغب  رد  هقادـنق  یتـقو  اـهنت  .درکن و 

بنیز ترـضح  لباقم  هک  یتقو  یلو  درک ، هاگن  ارـُسا  مامت  هب  هزین  زارف  زا  اقآ  كرابم  رـس  زین  باذعلاو -  هنعللا  هیلع  دیزی -  سلجم 
تـساوخ یم  ییوگ  .دش  يراج  کشا  شکرابم  مشچ  ياه  هشوگ  زا  تشاذـگ و  مه  يور  ار  اهمـشچ  دیـسر ، مالـسلااهیلع  يربک 

لجخ ارم  نیا  زا  شیب  و  متـسه ؛ امـش  نوـنمم  دـیا ، هدرک  مناـمیتی  هب  تـبحم  هـمه  نـیا  هـکنیا  زا  زیزع ، رهاوـخ  هـک : دـشاب  هدوـمرف 
(1) .نکم

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  تیبلا و  لآ  يارسا  ندید  اب  ار ، شرس  دیزی ) رسمه   ) دنه نتسکش 

مالسلا هیلع  یلع  تداهش  زا  سپ  دنام و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هناخ  رد  تفر  ایند  زا  شردپ  هک  یتقو  رماع ، نب  هّللادبع  رتخد  دنه 
هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  زا  عالّطا  و  دوب ، ماش  رد  وا  .دروآرد  دـیزی  جاودزا  هب  ار  وا  هیواعم  دوب ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هناـخ  رد 
ینز دندرک ، یم  ماش  دراو  ریسا  تروص  هب  ار  شناگتـسب  ناوناب و  دش و  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  تشادن ، مالـسلا 

اب تسبوخ  دنتسه ، هلیبق  مادک  زا  ناریسا  نیا  هک  مناد  یمن  نم  دننک  یم  ماش  دراو  ار  ناریـسا  تعاس ، نیمه  : » تفگ دمآ و  دنه  دزن 
تساخرب و دنه  مینک .» یحیرفت  اهنآ ، ياشامت  اب  میورب و  ییایب  نم 
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ماگنه ات   ) .دروایب دوخ  اب  ار  صوصخم  یلدنص )  ) یسرک ات  داد  روتسد  دوخ  زینک  هب  دیشوپ و  ار  دوخ  يابیز  تمیقنارگ و  ياهـسابل 
(. دنیشنب نآ  يور  ناریسا  ياشامت 

، دندروآ یم  ار  اهنآ  شوپور ، یب  ياهرتش  رب  راوس  هک  دیسر  ناریسا  هب  دنه 

موثلک ّما  یسانش »؟ یم  ار  نز  نیا  ایآ  : » تفگ هتسهآ  موثلک  ُّما  شرهاوخ  هب  تخانش ، دید ، رود  زا  ار  وا  ات  مالسلااهیلع  يربک  بنیز 
«. تسا هّللادبع  رتخد  دنه »  » ام زینک  نامه  نز  نیا  ناج  رهاوخ  دومرف : مالسلااهیلع  بنیز  .مسانش  یمن  هن  تفگ :

یلدنص يور  دمآ و  شیپ  هب  دنه  .تخادنا  نیئاپ  ار  شرس  زین  مالـسلااهیلع  بنیز  تخادنا ، نیئاپ  ار  شرـس  درک  توکـس  موثلک  ّما 
.»؟ ینک یمن  دنلب  ار  ترس  ارچ  مرهاوخ  : » تفگ درک و  ور  مالسلااهیلع  بنیز  هب  داتسیا و 

ِدِالب ْنِم  : » دومرف مالـسلااهیلع  بنیز  ُْمْتنَا » ِدالبلا  ِّيا  ْنِم  « ؟ دیتسه رهـش  مادک  زا  امـش  دیـسرپ : دنه  دادـن ، خـساپ  مالـسلااهیلع  بنیز 
.داب هنیدم  نانکاس  رب  مالس  نیرتهب  تفگ : دمآ و  نیئاپ  یلدنص  زا  دینش ، ار  هنیدم  مان  هک  یتقو  دنه  .میتسه  هنیدم  رهش  زا  هَنیِدَْملا .»

: تفگ دنه  يدمآ ؟ نیئاپ  یلدنص  زا  ارچ  دومرف : مالسلااهیلع  بنیز 

دروم رد  مهاوخ  یم  درک : ضرع  دوب ) هتخانشن  ار  مالسلااهیلع  بنیز  زونه  هک   ) دنه سپـس  .مدرک  عضاوت  هنیدم ، نانکاس  مارتحا  هب 
.منک لاؤس  وت  زا  هنیدم  لها  زا  يا  هناخ 

رد و  مسرپـب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ  هناـخ و  زا  مهاوخ  یم  تفگ : دـنه  .نک  لاؤس  یهاوـخ  هچ  ره  دوـمرف : مالـسلااهیلع  بنیز 
هیلع یلع  ناگتسب  زا  کیمادک  زا  یهاوخ  یم  دومرف : مالسلااهیلع  بنیز  .مدوب  اهنآ  زینک  یتّدم  نم  دوزفا : درک  یم  هیرگ  هک  یلاح 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  هیقب  زا  وا  نادـنزرف  ناردارب و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  لاوحا  مهاوخ  یم  تفگ : دـنه  یـسرپب ؟ مالـسلا 
.مسرپب مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  بوسنم و  ناوناب  ریاس  موثلک و  ّما  شرهاوخ  بنیز و  ممناخ  لاوحا  زا  و  مسرپب ،
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، یسرپ یم  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  زا  رگا  دنه  يا  : » دومرف درک  يزوسناج  رایسب  هیرگ  و  داتفا ، هیرگ  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
ِنَع ِْتلَئَـس  ْنِا  اّمَاَو  میربب ، هناخ  نآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناگتـسب  ندرم  ربخ  میرظتنم  میا و  هدرک  كرت  هنیدـم  رد  ار  وا  هناـخ  اـم 

ربارب رد  هک  تسا  وا  هدیرب  ِرس  نیا  یـسرپ ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  رگا  اما ، و   » .ٍدیزَی يَدَی  َْنَیب  ُهُسْأَر  اذهَف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا 
«. تسا دیزی 

ياهندب اب  ار  اهنآ  ام  یسرپ ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  ریاس  مالسلا و  هیلع  سابع  زا  رگا  و 

تّدش زا  وا  یـسرپ ، یم  نیدباعلا  نیز  زا  رگا  .میتشاذـگ و  اجب  البرک  يارحـص  رد  ینابرق  نادنفـسوگ  دـننام  ادـج  رـس  هراپ و  هراپ 
.تسین تکرح  هب  رداق  اهدرد  يرامیب و 

بنیز زا  رگا  و   » مالـسلااهیلع ِءارْهَّزلا  َهَمِطاـف  تارَّدَُـخم  ُهَّیَِقب  ِءـالُؤهَو  ٍموـُْثلُک  ُُّما  ِهِذـهَو  ٍِّیلَع  ُْتِنب  ُبَْنیَز  اـَنَاَف  ٍبَْنیَز ، نَـع  ِتلَئَـس  ْنِاَو 
( ینیب یم  ریسا  تروص  هب  هک   ) ناوناب نآ  تسا و  موثلک  ُّما  نیا  متسه و  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  نم  یـسرپ ، یم  مالـسلااهیلع 

«. دنشاب یم  مالسلااهیلع  رهطا  يارهز  ترضح  هب  بوسنم  ناوناب  هیقب 

، ُهادِّیَـساو ُهاماِمااو ، تفگ : یم  زوسناج  هرعن  اب  هک  یلاح  رد  دادرـس  نویـش  دایرف  دینـش ، ار  مالـسلااهیلع  بنیز  نخـس  دنه  هک  یتقو 
ِمْوَْیلا اذه  َْلبَق  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهاْنیَسُحاَو ،

يا نم ، ماما  يا  ناغف  هآ !  » .َِهلاحلا ِهِذه  یلَع  ِءارْهَّزلا  َهَمِطاف  َتاَنب  ُرُْظنَا  الَو  ءایْمَع 

«. مدید یمن  لاح  نیا  اب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  نارتخد  و  مدوب ، روک  زور  نیا  زا  لبق  شاک  نم ، نیسح  يا  نم ، ياقآ 

، دش شوهیب  و  دیدرگ ، يراج  شتروص  هب  شرس  زا  نوخ  و  دیبوک ، شرـس  رب  تشادرب و  نیمز  زا  یگنـس  یتحاران  تّدش  زا  سپس 
مـسرت یم  هک  ورب  تا  هناخ  هب  زیخرب و  دنه  يا  : » دومرف دمآ و  وا  نیلاب  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دـمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ 

«. دناسرب بیسآ  وت  هب  دیزی  ترهوش 
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ریاس وت و  و  منک ، هیرگ  مریگب و  متام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  میالوم  اقآ و  يارب  ات  مور  یمن  ادخ  هب  دـنگوس  تفگ : دـنه 
هک دیزی  دزن  هنهرب  ياپ  اب  دومن و  هراپ  ار  شسابل  درک و  هنهرب  ار  شرس  تساخرب و  دنه  سپس  .مروایب  ما  هناخ  هب  ار  یمشاه  ناوناب 

رانک رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سّدـقم  رـس  هک  يا  هداد  ناـمرف  وت  اـیآ  دـیزی ، يا  : » دز داـیرف  دـمآ و  دوب  دوخ  یمومع  سلجم  رد 
«. دننک نازیوآ  و  دنهد ، رارق  هزین  يور  ماش  هزاورد 

ار وا  تساخرب و  دید  لاح  نآ  رد  ار  شرسمه  ات  دوب  هداد  هیکت  یتنطلـس  ریرـس  رب  دوب و  تنطلـس  گناگنر  جات  شرـس  رب  هک  دیزی 
هک ار  دایز  نبا  دنک  تنعل  ادخ  نک ، هیرگ  نزب و  دایرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  يارب  يرآ ، : » تفگ دیناشوپ و 

: دز ادص  دیناشوپ ، ار  وا  دیزی  دید  دنه  یتقو  دشکب .» ار  وا  ادخ  تشک ، ار  وا  درک و  هلجع  وا  هرابرد 

، َّنُهَهوُـجُو َْتیَدـْبَاَو  َّنُهَرُوتُـس ، َتکَتَه  ءارْهَّزلا ، َهَمِطاـف  ِتاـَنب  یلَع  ُهَّیِمَْحلا  َکتَذَـخَا  ـال  َِملَف  َّیَلَع ، ُهَّیِمَْحلا  َکتَذَـخَا  ُدـیِزَیای  َکَْـلیَو 
 . ...ٍَهبِرَخ ٍراد  یف  َّنُهَتلَْزنَاَو 

، يدرکن رهطا ، يارهز  نارتـخد  هراـبرد  ار  تریغ  نیا  ارچ  سپ  يدـناشوپ ، ارم  يدرک و  تریغ  نـم  هراـبرد  وـت ، رب  ياو  دـیزی ! يا  »
(1) «. ...يداداج هبارخ  رد  ار  نانآ  و  یتخاس ، راکشآ  ار  ناشیاه  هرهچ  يدیرد ، ار  اهنآ  ششوپ 

دیزی رسمه  دنه  ِندید  باوخ  دیزی و  خاک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ِدرِگ  رب  يرون 

ِرـس رب  هتـسد  هتـسد  ناگتـشرف  دش و  زاب  نامـسآ  رد  مدید  مدوب و  هتفر  دوخ  رتسب  رد  نم  هک : هدش  لقن  دیزی  ِنز  دنه ، زا  راحب »  » رد
رب دندش و  یم  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح 
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ینارون رایـسب  يا  هرهچ  اـهنآ  زا  یکی  دـندوب و  نآ  رد  يرایـسب  نادرم  دـمآ و  دورف  يربا  مدـید  ناـیم  نیا  رد  دـنداد ، یم  مالـس  وا 
وت تنامگ  دنتشک ، ار  وت  مرسپ ، يا  دومرف : یم  دیسوب و  ار  وا  ياهنادند  دیناسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  هب  ار  دوخ  ات  دیود  تشاد ،

تردارب نیا  تسا ، یـضترم  ّیلع  تردپ  نیا  میادخ ، لوسر  وت  ّدج  نم  ناج ، رـسپ  دـندشوت ؛ عنام  بآ  ندیـشون  زا  و  دنتخانـشن ، ار 
.درمش ار  دوخ  تیب  لها  ناکی  ناکی  و  سابع ، هزمح و  ود : نیا  لیقع و  نیا  رفعج و  تیومع  نیا  تسا و  نسح 

دیزی يوجتسج  هب  تسا و  هدنکارپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرـس  ِدرگ  رب  يرون  مدید  مدیرپ و  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  نم  دیوگ : دنه 
نم هتخیر ؛ وا  ِرس  رب  ایند  ِمغ  و  دوب ؟ راک  هچ  نیسح  اب  ارم  دیوگ : یم  هدرک و  راوید  هب  ور  هتفر و  یکیرات  قاتا  رد  مدید  متـساخرب ،

دیراد تسود  تفگ : تساوخ و  ارمالـسلا  هیلع  نیـسح  مرح  حبـص ، دـیوگ : .دوب  ریز  هب  رـس  وا  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  دوخ  ِباوخ 
، مینک يراز  هحون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  میهاوخ  یم  لوا  دـنتفگ : دـیریگب ؟ ناوارف  هزیاـج  دـیور و  هنیدـم  هب  اـی  دـینامب  نم  دزن 

نیسح رب  زور  تفه  دندیشوپ و  هایـس  شیرق  مشاه و  ینب  نانز  همه  دش و  یلاخ  اه  هناخ  اهنآ  يارب  دینکب ؛ دیهاوخ ، راک  ره  تفگ :
.دندرک نویش  مالسلا  هیلع 

هیرگ و اب  دندرک  یم  نویش  هلان و  يزوسلد  اب  دندرک و  یم  هحون  يراز و  وا  رب  دندوب ، قشمد  رد  ات  مرح  ياهنز  هتفگ : امن  نبا  خیش 
امرـس امرگ و  زا  هک  دـندوب  هداداج  اراهنآ  ینکـسم  رد  گرتس ، ناـگدرم  دوز  یگتخوس  لد  دوب و  گرزب  ناریـسا  تبیـصم  هّجض ،

تسبرب و تخر  ییابیکـش  دیدرگ ، يراج  نوخ  دیکرت و  دندوب  هدش  گرزب  هدرپ  تشپ  هک  ینانینزان  نت  تسوپ  ات  دـندوبن  ظوفحم 
(1) .دیدرگ اهنآ  میدن  هودنا  تسشن و  نآ  ياجرب  عزج 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تداهش  ماش و  هبارخ  رد  قَبَط  يور  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

یم اهنآ  هب  دنتـشاد و  یم  ناهن  ناکدوک  زا  ار  ناردـپ  تداهـش  توبن ، تیب  لها  هک : هدرک  لـقن  هیواـح »  » باـتک زا  یئاـهب » لـماک  »
تساخرب و باوخ  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلاسراهچ  رتخد  دیبلط و  دوخ  هناخ  هب  ار  اهنآ  دیزی  ات  هدرک  رفـس  امـش  ردپ  دنتفگ :
دـندش و ناـیرگ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  ناـنز  دوب ، ناـشیرپ  نارگن و  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  وا  نونکا  تفر ؟ اـجک  هب  مردـپ  تفگ :
دندرک و قیقحت  هعقاو  زا  تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ : دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  دش ، دـنلب  نویـش  دـنداتفا و  هیرگ  هب  مه  رگید  ِناکدوک 
: دنتفگ تسیچ ؟ نیا  تفگ : دنتشاذگ ، شنماد  رد  دندروآ و  ار  رس  دنربب ، وا  يارب  ار  ردپ  ِرس  داد  روتسد  نیعل  نآ  دنداد ، ربخ  وا  هب 

.درک تافو  قشمد  رد  دش و  رامیب  دیشک و  هحیص  دش و  ناساره  كدوک  نآ  تسا ، وت  ِردپ  ِرس 

هدرپ دنداهن ، كدوک  نآ  يولج  ار  قَبَط  نآ  دنتخادنا و  رـس  يور  یقبید  لامتـسد  هک : هدش  لقن  نینچ  تاّفلؤم  یـضعب  رد  ربخ  نیا 
ردپ تفگ : یم  تفرگ و  هنیـس  هب  تشادرب و  تشط  نایم  زا  ار  نآ  تردـپ ، ِرـس  دـنتفگ : تسیک ؟ ِرـس  نیا  تفگ : تفرگرب و  نآ  زا 
میتی یکدوک  نیا  هب  ارم  یـسک  هچ  هدـیرب ؟ ار  تندرگ  ياـهگر  یـسک  هچ  تسا ؟ هدرک  باـضخ  تنوخ  اـب  ار  وت  یـسک  هچ  ناـج :

دعب ناج  ردپ  هدرک ؟

هکنآ ات  تفگ  وا  اب  نانخس  نیا  زا  و  دوش ؟ گرزب  ات  دنک  يرادهگن  ار  میتی  یسک  هچ  ناج ، ردپ  میشاب ؟ راودیما  یسک  هچ  هب  وت  زا 
يارجام زا  تیب  لها  و  دوب ، هدرک  زاورپ  شحور  دنداد ، شبنج  ار  وا  نوچو  تفر  شوه  زا  ات  تسیرگ  تخـس  داهن و  وا  بل  رب  بل 

(1) .دنتسیرگ ینز  درم و  ره  زور  نآ  رد  دنتفرگرس و  زا  قشمد  لها  اب  ار  ازع  دنتشادرب و  هیرگ  هب  زاوآ  وا 
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حورشم روطب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  يارجام 

هراشا

، تشاد یم  تسود  رایـسب  ار  ردـپ  وا  زین  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  هک  تشاد  یکچوک  كرتـخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
یم هیرگ  زور  بش و  ردپ ، قارف  زا  و  درب ، یم  رـس  هب  ماش  رد  ناریـسا  هارمه  دوب و  هلاس  هس  وا  دوب ، هیقر »  » شمان دـنا  هتفگ  یـضعب 

درک و دیدش  یبات  یب  دش ، رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  دید ، باوخ  رد  ار  ردپ  یبش  تسا ، هتفر  رفس  هب  تردپ  دنتفگ : یم  وا  هب  درک ،
تفرگن و مارآ  دوش ، مارآ  ات  دنداد  شزاون  ار  وا  هچ  ره  مالسلا  مهیلع  تیبلها  مهاوخ .» یم  ار  ممشچ  رون  دیروایب ، ار  مردپ  : » تفگ
و دنتخیر ، یم  رس  رب  كاخ  دندز و  یم  ناشتروص  هب  دنداتفا ، هیرگ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  همه  هک  تسیرگ ، یم  زوس  اب  نانچنآ 

رـس : » تفگ دـنتفگ ، وا  هب  ار  نایرج  تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ : دینـش ، ار  اهنآ  هیرگ  يادـص  دـیزی  دـندرک ، یم  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم 
نآ يور  دنتشاذگ و  یقبط  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  دوش .» مارآ  ات  دیراذگب  وا  ولج  دیربب و  وا  يارب  ار  شردپ 

ار مردپ  نم  تسیچ ؟ نیا  تفگ : مالسلااهیلع  هیقر  .دنتشاذگ  وا  ولج  رد  دندروآ و  مالسلااهیلع  هیقر  دزن  و  دندناشوپ ، يا  هلوح  اب  ار 
.تسا اج  نیمه  رد  وت  ردپ  دنتفگ : .مهاوخ  یمن  اذغ  مهاوخ ، یم 

رس نیا  تفگ : دید ، ار  يا  هدیرب  رس  ناهگان  تشادرب ، ار  هلوح  مالسلااهیلع ، هّیقر 

.دشاب یم  تردپ  رس  دنتفگ : تسیک ؟

: تفگ یم  نینچ  تسیرگ و  یم  دینابسچ و  شا  هنیس  هب  تشادرب و  ار  رس 

؟ َِکئامِِدب َکَبَضَخ  يّذلا  اَذ  نَم  ُهاَتبَا ! ای 

.»؟ درک نیگنر  تنوخ  هب  ار  وت  یسک  هچ  ناج ! اباب  يا  »

؟ َكَدیِرَو َعَطَق  يّذلا  اَذ  نَم  ُهاَتبَا ! ای 

.»؟ دیرب ار  تندرگ  ياهگر  یسک  هچ  ناج ! اباب  »
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؟ یّنِس ِرَغِص  یلَع  ینَمَْتیَا  يّذلا  اَذ  نَم  ُهاَتبَا ! ای 

.»؟ درک میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ناج ! اباب  »

؟ ...َُربکَت یّتَح  ِهَمیتَْیِلل  نَم  ُهاَتبَا ! ای 

.»؟ دوش گرزب  ات  دربب  هانپ  هک  هب  اباب  یب  رتخد  ناج ! اباب  »

.ِءامِّدلِاب ابَضُْخم  َکَْبیَش  يرَا  الَو  َبارُّتلا  ُتدَّسَوَت  ینَْتَیل  ُهاَتبَا ! ای 

(1) «. مدید یمن  نوخ  هب  هدش  باضخ  ار  وت  نساحم  یلو  مداد ، یم  رارق  رس  ریز  شلاب  ار  كاخ  شاک  ناج ! اباب  »

هداد ناج  اباب  هدیربرـس  رانک  هداهن ، ردـپ  نابل  رب  ار  شیاهبل  دـنز ، یمن  فرح  رگید  دـش و  مارآ  هیقر  دـید  بنیز  یب  یب  تقو  کی 
.تسا

.دندرپس كاخ  هب  هدومن و  نفک  دنداد و  لسغ  ار  هیقر  كاپ  رکیپ  داد ، روتسد  دیزی 

یُّملَه ََّیِلا  ََّیِلا  دومرف : ترضح  نآ  داهن و  شردپ  بل  هب  ار  دوخ  بل  مالسلااهیلع  هّیقر  سدقلا » ضایر   » رد ینیوزق  موحرم  لقن  هب  و 
(2) .تفر ایند  زا  هیقر  هک  دندید  و  مشاب » یم  وت  راظتنا  رد  اریز  نم ، يوسب  ایب  ایب ، هدید  رون   » .راِظْتنِْالِاب ََکل  اَنَاَف 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هرابرد  تایعابر 

تسا ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد 

تسا ناناج  یکی  ناج و  یکی  هک  ود  نیز 

ادخ تسادیپ  ود  نیا  ِدوبک  ِيور  رد 

تسا ناسکی  شکچوک  گرزب و  هنیئآ 

* * *

ص:163

یلاعم لقن  قباطم  یحیرط -  بختنم  زا  لقنب  ملـسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  همانگوس  دّـمحم ، يدراهتـشا ، يدّـمحم  - . 1
ص170. ج2 ، نیطبسلا ،

ص98. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رس  نتفگ  نخس  یلع ، یفسلف ، - . 2
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تسا رفس  رد  ردپ  هک  ار  یکدوک 

تسا رد  هب  شدیما  مشچ  امئاد 

دیآ یم  رد  هک ز  ییادص  ره 

دیآ یم  ردپ  هک  شلایخب 

* * *

نم يارس  متام  هشوگ  هب  يدمآ  شوخ 

نم ياه  هدید  دوخ  خر  رّونم ز  يدرک 

وت روضح  مزیخن  ياپب  ارچ  یناد 

نم ياپ  هب  نالیغُم  راخ  هتفر  هک  سب  زا 

* * *

بشما يدرک  ناغارچ  اباب  ار  هناریو 

بشما يدرک  نامیتی  دای  یلع  نوچمه 

ترتخد بشما  دریم  یم  ترس  نابرقب  اباب 

ممولظم ياباب  ممولظم ، ياباب 

* * *

وت رس  يادف  هب  نم  ردپ ، ناج  يا  تفگ 

وت رکیپ  هدش  هچوگ  نوخ ، هب  ِقرغ  رس  يا 

وت رتخد  ارت  دید  یمن  درمیم  شاک 

وت رس  يوم  هب  هناش  منز  هک  ات  نیشنب 

* * *
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مشوماخ هلان  زک  مشتآ  اپارس  عمش  نآ  نم 

مشوپ هیس  دوخ  دوبک و  ممادنا  یلین و  مخُر 
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دریگ ردپ  شوغآ  رد  اج  کچوک ، لفط  هشیمه 

مشوغآ رد  دشاب  ردپ  ِسأر  نیشن ، ناریو  نم 

* * *

ام لد  غاب  هلال  تمغ  غاد  يا 

ام لد  غارچ  ناج  هیقر  وت  مان 

بایرد ار  دوخ  مغ  ناگتخوس  لد 

ام لد  غاد  هب  یمهرم  وت  راذگب 

* * *

ما هلالس  ار  ادخ  لوسر  متسیک ؟ نم 

ما هلازغ  ارهز  هداز  میرح  ردنا 

البرک ناطلس  رتخد  هّیقر  ممان 

ما هلاس  هس  رگ  ادخب ، مجئاوحلا  باب 

* * *

متسدب يدوب  ردپ  تسد  رگا 

متسشن یم  هبارخ  رد  نم  ارچ 

میوکن ياباب  دوب  یم  رگا 

میور هب  یلیس  نود  رمش  دز  یمن 

* * *

ینم نامهم  هک  رادنپم  وت 

ینم ناج  زا  رتبوخ  ادخب 
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وت رس  ياجب  شاک  ردپ  يا 

وت رتخد  رس  دندیرب  یم 

* * *

هتخوس میاون  ین  نوچ  ناج  همع 

هتخوس میاپ  تسا  غاد  نیمز  نیا 
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باتفآ میقتسم  رون  ریز  رد  ناج  همع 

هتخوس میاه  هزین  ِمخز  ِياج 

* * *

منم هناریو  جنک  هب  منم ، هنادرُد  رتخد 

مردپ دماین  ارچ  مرسب ، دمآ  هچ  هّمع 

* * *

سک هدیدن  رحس  هگ  ار ، باتفآ  عولط 

سک هدیدن  رمق  ِبل  بش ، همین  سمش  بل  رب 

یسک ره  هدید  هلاس  هس  ردپ ، نماد  يور  هب 

سک هدیدن  ردپ  رس  يا  هلاس  هس  نماد  هب 

هدش ادیپ  هدشمگ 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

هدش ادلی  بش  هبارخ  جنک 

هدیسر رحس  هب  هّیقر  ماش 

هدیسر رفس  هیقر ز  باب 

تینارون خر  يادف  ردپ 

تیناشیپ هب  دز  هک  افج  گنس 

؟ دیچ هک  تتخرد  وبشوخ ز  لگ  يا 

؟ دیرب تیولگ  ياهگر  هک  ِغیت 

هلفاق بقع  مدیود  هکسب 
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هلبآ رپ  هدش  هر  زا  نم  ياپ 

ص:166
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هناورپ عمش و  رادید 

هناریو جنُک  اغوغ  اپب  دش 

هناورپ عمش و  رادید  تقو 

درک یم  وگتفگ  اباب  رس  اب 

درک یم  ودع  زا  هوکِش  ردپ  اب 

یلین هدش  ار  میور  ردپ  نیب 

یلیس متروص  رب  دز  نود  رمش 

* * *

ادیش لبلب 

اباب ترتخد  ددرگب  اباب ، ترس  نابرق  هب 

اباب ترجنح  هدیرب  رخآ ، نیک  تسد  نیمادک 

هدرک ادج  هخاش  زا  هک  ارهز ، هلال  يا  ارت 

هدرک التبم  تغاد  هب  ادیش ، لبلب  نوچ  ارم 

هدیربب وت  ياهگر  هک  یتسد ، دنکشب  یهلا 

هدیکشخ وت  ياهبل  هک  تبآ ، ایئوگ  هدادن 

راخ یب  لگ  يا  یتشهب  ناناوج  ياقآ  وت 

راذگب مدق  منامشچ  هب  دوبن ، وت  ياج  هبارخ 

مدرک رس  هلان  هآ و  هب  ار  يزارد  ياهبش  هچ 

مدرک رفس  لزنم  لهچ  تیور ، ندید  يارب 

ناماد وناز و  يورب  ناشنب  ارم  میوگ  یمن 
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نآرق ناوخب  نآرق ، ناوخب  نآرق ، يراق  يا  یلو 

( يرای نیسح  )
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نم ياباب 

نم ياباب  نم ، ياباب 

نم يادص  رگد  ونشب 

ما هدرسفا  رتخد  نم 

ما هدروخ  نمشد  یلیس ز 

نم شوه  هدیرپرس  زا 

نم شوگ  زا  دکچ  یم  نوخ 

نم ياباب  نم ، ياباب 

نم ياباب  نم ، ياباب 

دندز کمن  لد  مخز  رب 

دندز کتک  ارم  بش  ره 

هدش هاتوک  رگد  مرمع 

هدش هایس  رگد  منت 

نابرهم بوخ و  ياباب 

نم ياباب  نم ، ياباب 

ردپ يدمآ  هک  الاح 

ربب دوخ  اب  ارم  رگید 

* * *

لد هدقع 

دوب رگد  يروش  ار  ماش  بش  نآ  رد 
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دوب رگد  يروشاع  ماش  ییوگ  وت 

هراپهام نوچ  يرتخد  هلاس  هس 

هراتس شمشچ  زا  تخیر  یم  ورف 

درک یم  هناورپ  نوچ  عمش  فاوط 

درک یم  هناش  اباب  يوم  شتسد  هب 

درک یم  كاپ  ار  ردپ  يور  رس و 

درک یم  زاب  لد  هدقع  شیارب 

وت ینارون  رس  نابرق  هب 

وت یناشیپ  زا  دزیر  نوخ  ارچ 
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رَس يا  تسا  یلیس  زا  یلین  نم  خر 

رَس يا  تسا  یلین  ارچ  وت  نابل 

اباب هدیسوب  افج  بوچ  رگم 

اباب هدیکشخ  وا  يور  رب  نوخ  هک 

هناشن يراد  افج  بوچ  زا  وت 

هنایزات زا  ناشن  دشاب  ارم 

اباب ناج  اّنمت  مراد  وت  ز 

ارهز دزن  رد  ربب  دوخ  اب  ارم 

شناج دننام  لغب  رد  مریگ  هک 

شناشن ار  یلیس  ياج  نم  مهد 

* * *

ینز هنیس 

(2  ) دیآ لبلب  يادص  هبارخ  زا 

دیآ لگ  يوب  ناج  همع  يا  دیوگ 

ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 

(2  ) هلال لگ و  اب  دیور  ناریو  يوس 

هلاس هس  لفط  ندید  یپ  زا 

ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 

(2  ) تاداس هّمع  يا  نکاو  دوخ  مشچ 

تاقالم رهب  هدمآ  همطاف 
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ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 
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هدنهد لسغ  نز  هب  باطخ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  لاحنابز 

افو قیرط  زا  هلاّسغ  نز  يا  وت  ایب 

ادخ يارب  زا  لسغ  هدب  هریغص  نیا  هب 

تسا راتات  مور و  لها  وا ز  هک  لایخ  نکم 

تسا راوشد  تخس  وت  رب  وا  نداد  لسغ  هک 

نیا تسا  نیَملاع  ناطلس  هنیس  رورُس 

نیا تسا  نیسح  همولظم  رتخد  هّیقر 

دراد ابرهک  وچمه  خر  هچ  زا  هک  وگم 

دراد البرک  تشد  یگنشت  غاد  هک 

رامش نورب ز  ارچ  شیاپ  هب  مخز  هک  وگم 

رات بش  رد  هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک 

دوب هناش  هب  ار  لفط  نیا  دوخ  هک  یتحارج 

دوب هنایزات  بوچ و  ین و  بعک  برض  ز 

« یناسارخ يدوج  »

هیقر ماش 

دمآ باتفآ  قبط  نایم  رد  نم  ندید  رهب  ناهاگرحس 

دمآ باب  سأر  بش  لد  نآ  ردنا  دوخ ، کچوک  ِلفط  ِناماد  هب 

نک يراوگوس  نم  گرم  هب  نک ، يراز  هآ و  هّمع  ایب 

بنیز ناج  هّمع  بنیز ، ناج  هّمع 

مناماد يور  ردپ  مشچ  کشا  رهگ  ّرُد  لثم  دزیر  ورف 
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مناتسب هسوب  وا  بل  زا  مه  نم  نم ، خر  زا  هسوب  دریگ  وا  مه 
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نک يراوگوس  نم  گرم  هب  نک ، يراز  هآ و  هّمع  ایب 

بنیز ناج  هّمع  بنیز ، ناج  هّمع 

بشما مور  یم  مردپ  هرمه  مرگج  دش  هراپ  ادنوادخ 

بنیز ناج  همع  منفک  دوش  یم  منهریپ  هنهک  بشما  نت  هب 

نک يراوگوس  نم  گرم  هب  نک ، يراز  هآ و  هّمع  ایب 

بنیز ناج  هّمع  بنیز ، ناج  هّمع 

ارحص يداو  متس و  همهنآ  مغ و  ماش  هار  جنر  زا  سپ 

ارهز مردامرب  هب  مور  یم  رت  هدید  ود  اب  ناریو  نیا  زا 

نک يراوگوس  نم  گرم  هب  نک ، يراز  هآ و  هّمع  ایب 

بنیز ناج  هّمع  بنیز ، ناج  هّمع 

( مثیم [ ) راگزاس اضرمالغ  ]

نایرگ مشچ 

ار مرت  مشچ  نیبب  اباب  ایب 

ار مرطضم  لاح  همع  زا  سرپب 

رگید راب  ناج  ردپ  دهاوخ  ملد 

ار مرس  تناماد  يور  يراذگ 

تخیر نازخ  داب  مرب  زا  یتفر  وت 

ار مرب  گرب و  تمغ  نافوط  ز 

تمالم گنس  مرب  زا  یتفر  وت 

ار مرپ  لاب و  نیک  هار  زا  تسکش 
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دندرک خرس  یلیس  هب  یتفر و  وت 

ار مرتکزان  لگ  ِگرب  زا  خر 

ناج ردپ  يا  مداتف  نم  هقان  ز 

ار مردام  يرایب  مدرک  بلط 

نمشد درک  هنیک  ارحص ز  نآ  رد 

ار مرکیپ  هنایزات  زا  دوبک 

« يروباشین هدیلوژ  »
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ینزریجنز ینز -  هنیس 

موش تنابرق  هب  اباب 

يدوب اجک  رد  يدوب ، اجک  رد 

ارچ اباب  ترتخد  زا 

يدوب ادج  وت  يدوب ، ادج  وت 

موش تنابرق  هب  اباب 

يدوب اجک  رد  يدوب ، اجک  رد 

نیا رد  اباب  يدمآ  شوخ 

هناریو جنک  هناریو ، جنک 

ردپ ام  لاح  یتسه ز 

هن ای  ربخ  اب  هن ، ای  ربخ  اب 

موش تنابرق  هب  اباب 

يدوب اجک  رد  يدوب ، اجک  رد 

تا هراسخر  رب  هتسشنب 

رتسکاخو نوخ  ، رتسکاخو نوخ 

يدمآ ناج  ردپ  اهنت 

ربکا یلع  وک  ربکا ، یلع  وک 

ارچ اباب  ترتخد  زا 

يدوب ادج  وت  يدوب ، ادج  وت 

ین بعک  زا  دوبک  متشپ 
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اباب نیبب  دش  اباب ، نیبب  دش 

رتش تشپ  زا  مداتفا 

اباب نیمز  رب  اباب ، نیمز  رب 

ارچ اباب  ترتخد  زا 

يدوب ادج  وت  يدوب ، ادج  وت 

ماش رهش  نارتخد  يا 

دمآ مردپ  دمآ ، مردپ 

نم ناج  زیزع  بشما 

دمآ مرب  رد  دمآ ، مرب  رد 

موش تنابرق  هب  اباب 

يدوب اجک  رد  يدوب ، اجک  رد 

«( لصاو  » ناگدازآ دمحم  )
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هبارخ رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  اب  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لاحنابز 

هدموا نومارب  نومهم  نیبب ، ایب  نوج  همع 

هدموا نومارسمغ  وت  نوخ ، هب  هقرغ  ِرَس  کی 

دینکن يراز  هیرگ و  هگید  اه  هچب  وگب 

هدموا نوماباب  هک  دییایب ، نوریب  ازع  زا 

هریگب ربکا  ِغارس  دایب ، یلع  ِردام 

هدموا نومالبرک  زا  ِقبط ، يوت  هکنیا 

میدب نوشن  انوماهاپ  نایب ، اه  هچب  وگب 

هدموا نوماپ  ِمخز  هب  هراذب ، محرم  هک  نوا 

* * *

نیشن هبارخ  قوشعم  قشاع و 

مدیزرل شیوخ  رب  تا  هلان  زوس  وچ  دمآ  شوگ  هب 

مدیناشک تنیلاب  هب  ات  ار  مرکیپ  یب  ِرس 

يدرک یم  هدنز  میارب  ار  ردام  دای  هشیمه 

مدیمهف هزات  ار  ناتیاه  تهابش  زار  یلو 

دروخ یم  نم  ِمشچ  رب  نارزیخ  اهبل ، ِياج  یهلا 

مدید یمن  یلین  ار  وت  ِيابیز  يور  بشما  هک 

* * *

زور لهچ  ات  قشمد  عماج  دجسم  هرانم  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نتخیوآ 

: هک تسا  ییاهب  لماک »  » رد

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:173
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رد و  دندز ؛ راد  هب  رهش  ياه  هزاورد  رب  دوب  شباحصا  تیب و  لها  زا  هک  ار  رگید  ياهرس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ِرس  داد  روتسد  دیزی 
اهدجسم ِرد  رب  رگید  ِياهرس  دوب و  هتخیوآ  قشمد  عماج  دجسم  هرانم  رب  زور  لهچ  ات  مالسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  هک : تسا  باتک  نآ 

(1) .دیزی هناخ  ِرد  رب  مه  زور  کی  رهش و  ياه  هزاورد  و 

قشمد رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نتفگ  نخس 

وا يولج  يدرم  هک  مدید  دندروآ ، قشمد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  یتقو  ادخب  هدرک : تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  خیش 
نامگ ایآ   (2) «. ابَجَع اِنتایا  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَا  َّنَا  َْتبِـسَح  ْمَا  : » هیآ نیا  هب  دیـسر  ات  درک  یم  توالت  ار  فهک  هروس 

!؟ دندوب ام  بیجع  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  يدرک 

(3) .تسا رت  بیجع  فهک  باحصا  زا  نم  لمحو  نتشک  : تفگ یحیصف  نابز  هب  رس  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  ِتکرب  هب  مور  هاشداپ  ِریفس  ِتداهش  ندش و  ناملسم 

يراوخ بارـش )  ) یَم سلاجم  دندروآ ، دیزی  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  نوچ  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  زا 
هاشداپ یچلیا  زور  کی  درک ، یم  يراوخ  بارـش -  یَم -  وا  رب  تشاذگ و  یم  دوخ  شیپ  دروآ و  یم  ار  سّدقم  ِرـس  درتسگ و  یم 

وت تفگ : دیزی  تسیک ؟ زا  رـس  نیا  برع ، هاشداپ  يا  دیـسرپ : تشاد ؛ روضح  وا  سلجم  رد  دوب  مور  ناگرزب  فارـشا و  زا  هک  مور 
نم زا  مدید  هک  يزیچ  ره  زا  مدرگرب  هک  نامدوخ  هاشداپ  دزن  نم  تفگ : راک ؟ هچ  رس  نیا  هب  ار 
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نیا تفگ : دیزی  .مدرگ  کیرش  وت  يداش  رورس و  رد  ات  منادب  ار  شبحاص  مهد و  ربخ  وا  ناتـساد  هب  ار  وا  مراد  تسود  دسرپ و  یم 
ینارـصن نآ  تسا ، ادـخ  لوسر  رتـخد  همطاـف  تفگ : تسیک ؟ شرداـم  تفگ : یمور  نآ  تسا ، بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ِرس 
يرایـسب ناردپ  وا  نم و  نایم  تسا و  دواد  ياه  هداون  زا  نم  ردپ  تسا ، امـش  نید  زا  رتهب  نم  نید  وت ، يرادنید  وت و  رب  فا  تفگ :

ِرسپ امش  تسا و  دواد  ياه  هداون  زا  هک  دنرب  یم  كّربت  يارب  میاپ  ِكاخ  زا  دنرامش و  یم  گرزب  ارم  هطساو  نیا  هب  يراصنو  تسا 
تکرب امـش  هب  یلاعت  يادـخ  امـش ...؟ اب  تسا  يرادـنید  هچ  نیا  درادـن ، هلـصاف  شیب  ردام  کی  دیـشک و  یم  ار  دوخ  ِربمغیپ  ِرتخد 
دیمهف نینچ  ینارصن  نوچ  دنکن ، اوسر  دوخ  روشک  رد  ارم  ات  دیشکب  ار  ینارصن  نیا  تفگ : دیزی  دریذپن ؛ ار  امـش  ِيرادنید  دهدن و 

، ینارصن يا  تفگ : نم  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  امش  ربمغیپ  بشید  نم  هک  نادب  تفگ : يرآ ، : تفگ یشکب ؟ ار  یهاوخ  یم  تفگ :
سپـس هّللا ، ُلوُسَر  ادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  هّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  میوگ : یم  نونکا  مدش و  بجع  رد  وا  مالک  زا  نم  یتشهب ، لها  زا  وت 

(1) .دش هتشک  ات  دیسوب  یم  ار  وا  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  تسجرب و 

دیزی هناخ  ِرد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نتخیوآ 

دیزی هناخ  دراو  مرح  نانز  نوچ  دندروآ ، وا  هناخ  هب  ار  تیب  لها  دنتخیوآ و  وا  هناخ  ِرد  رب  ار  رس  داد  روتسد  دیزی  هک  هدش  تیاکح 
هماج همه  دماین ، اهنآ  يولج  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هحون  نویش و  هیرگ و  اب  هک  دوبن  یسک  نایفس  یبا  لآ  زا  هیواعم و  لآ  زا  دندش 
یلاخ قشمد  رد  مرح  ناـنز  يارب  ییاـهلزنم  هک  دـنا  هتفگ  دـندرک و  اـپرب  متاـم  زور  هس  دـنتخادنا و  رود  ار  دوخ  رویز  اـبیز و  ياـه 

نانز همه  دندرک و 
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.دندرک يراوگوس  زور  تفه  ات  یشرق  بسن و  یمشاه 

رد زور  دـنچ  دنـشاب و  دـیزی  هناخ  يولهپ  يا  هناخ  کی  رد  رامیب  ماما  دوخ ، ردارب  اب  مرح  نانز  دیـسر  روتـسد  هک  تسا  داشرا »  » رد
ياپ تسد و  دـندمآ و  اهنآ  يولج  نایفـس  یبا  لآ  نانز  دـندش ، دراو  مرح  نانز  نوچ  هک : تسا  ییاـهب » لـماک   » رد .دـندنام  اـجنآ 

رانکرب ار  هدرپ  دیرد و  اه  هماج  درک و  هنهرب  رس  دیزی  ِنز  دنه ، دندرک ؛ هیرگ  هحون و  زور  هس  ات  دندیـسوب و  ار  هّللا  لوسر  نارتخد 
؟ دننز هزین  ِيالاب  هناخ  ِرد  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  يداد  روتـسد  وت  دیزی ، يا  تفگ : دیود و  دیزی  سلجم  رد  هنهرب  ياپ  دز و 

دیناشوپ ار  وا  دیرپ و  اج  زا  دید ، عضو  نیا  هب  ار  شنز  نوچ  تشاد ، رـس  رب  اهب  ُرپ  يرهوگ  توقای و  رُد و  هب  لّلکم  یجات  هک  دـیزی 
.نک هیرگ  ادخ  ِلوسر  ِرتخد  ِرسپ  رب  نک و  وفع  دنه ، يا  تفگ : و 

رد تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  رسمه  نآ ، زا  شیپ  زیرک  نب  رماع  نب  هّللادبع  رتخد  دیزی  هجوز  دنه  هک : تسا  رگید  ِتیاور  رد 
هب ما  هناخ  ناتسآ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رتخد  همطاف  ِرسپ  ِرـس  دیزی ، يا  تفگ : دیود و  دیزی  دزن  یمومع  سلجم 

همه روآ ، ناـغف  هّللا  لوـسر  ِرتـخد  ِرـسپ  رب  نک و  نویـش  وا  رب  دـنه  يا  يرآ ، تفگ : دـیناشوپ و  ار  وا  تسج و  رب  دـیزی  تسا !؟ راد 
(1) .دشکب ار  وا  ادخ  تشک ، ار  وا  درک و  باتش  وا  رب  دایز  نبا  دننک ، هیرگ  شیرق 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رس  نیعل و  دیزی  رسمه  دنه  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

ار مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  كرابم  رس  هک  دوب  هدرک  مکح  دیزی  دندوب ، ماش  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  ییاهزور  زا  یکی  رد 
يا تفگ : دمآ و  دیزی  ماع  سلجم  هب  رداچ  یب  رس  اب  دش  علّطم  هیضق  نیا  زا  وا  نز  دنه  هک  یتقو  دننک ، نازیوآ  شا  هناخ  رد  رب 
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شسحن يادر  تساخرب و  دید  تلاح  نآ  هب  ار  شنز  هک  دیزی  يا ؟ هدرک  نازیوآ  تا  هناخ  رد  رب  ار  همطاف  رسپ  نیـسح  رـس  ایآ  دیز 
سّدقم رس  داد  روتسد  دعب  نک ، هیرگمالسلا  هیلع  نیسح  رب  نیشنب و  تا  هناخ  رد  درگرب و  هناخ  هب  تفگ  تخادنا ، شلایع  رس  رب  ار 
ریصقت تساوخ  نوعلم  نآ   ) تشک ار  نیسح  هک  ار  هناجرم  رسپ  دایز  نبا  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : دعب  دندروآ ، نیئاپ  ار  ءادهشلا  دیس 
شاخرپ دیزی  هب  مه  دیزی  نز  یتح  هک  هدوب  ردقچمالـسلا  هیلع  هّللادـبع  ابا  اقآ  تیمولظم  دـینیبب  الاح  دزادـنیب ) دایز  نبا  ندرگ  هب  ار 

؟(1) ینک یم  نازیوآ  تا  هناخ  برد  هب  ار  ربمغیپ  رسپ  رس  ارچ  دیوگ  یمو  دنک  یم 

هنیدم هب  تکرح  ماگنه  ردپ  ِرس  ندید  يارب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ياضاقت 

هنیدم هب  ار  نآ  دندرب ، دـیزی  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرـس  نوچ  هک : هتفگ  ینادـمه  ءالع  وبا  ظفاح  هک  تسا  هدـش  لقن  یعفای  زا 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  مرح  تسویپ و  اهنآ  اب  ار  نایفـس  ینب  یلاوم  زا  یعمج  تساوخ و  ار  مشاـه  ینب  ناـیلاوم  زا  یعمج  داتـسرف و 

رداص ار  نآ  ماجنا  ِروتسد  دنتـساوخ ، یتجاح  ره  درک و  هدامآ  اهنآ  يارب  ار  لئاسو  همه  داتـسرف و  اهنآ  اب  ار  شنادناخ  ناگدنامیقاب 
.درک

لوا دومرف : نک ، ناـیب  ما  هداد  ار  نآ  ماـجنا  هدـعو  هک  یتجاـح  هس  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  هک : تسا  فوهلم »  » رد
ّدر ام  هب  دنا  هدرب  ام  ثاثا  لاوما و  زا  هچنآ  هکنآ  مود  مریگرب ، هشوت  نآ  زا  ات  ییامنب  نم  هب  ار  مردپ  الوم و  اقآ و  يور  هکنآ 

اما تفگ : دـنادرگرب ؛ ناشّدـج  مرح  هب  ار  اهنآ  هک  یتسرفب  ار  یـسک  ناـنز  نیا  اـب  یـشکب ، ارم  یهاوخ  یم  رگا  هکنآ  موس  و  ینک ،
هچنآ اّما  و  دربن ، هنیدم  هب  یسک  تدوخ  زج  ار  نانز  مدرک و  تشذگ  وت  لتق  زا  نم  دید و  یهاوخن  زگره  ار  تردپ  يور 
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ار هچنآ  داب ، ناوارف  تدوخ  رب  میرادن و  وت  لام  هب  یمـشچ  ام  دومرف : مهد ، یم  امـش  هب  ار  نآ  ياهب  ربارب  دنچ  نم  دنا  هدرب  امـش  زا 
دنبولگ و هعنقم و  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  سیر  تسد  هک  متـساوخ  نآ  يارب  دـنا  هدرب  ام  زا 

هیلع نیدباعلا  نیز  دوزفا و  اهنآ  رب  دوخ  لام  زا  مه  یفرشا  تسیود  دندرک و  ّدر  ار  اهنآ  داد  روتسد  تسا ، اهنآ  نایم  رد  يو  نهاریپ 
درک و میسقت  ارقف  هب  تفرگ و  ار  اه  یفرشا  مالسلا 

(1) .دننادرگرب لوسرلا  هنیدم  هب  ار  تیب  لها  ناریسا  داد  روتسد  دیزی 

ابا ترضح  ياهتبیصم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  كرابم  رس  فلتخم  ياهتبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیـش  جاح  لوا  هضور 
زا سپ  نوعلم  دعس  نبا  یتح  دننک ، یم  نفد  ار  يا  هدرم  افوتم و  ره  تسا  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  نفد  تبیصم  مالـسلا  هیلع  هّللادبع 
ابا ترـضح  اّما  درپس  كاخ  هب  ار  دوخ  هاپـس  ناگتـشک  سحن  داسجا  درک و  فقوت  البرک  نابایب  رد  زور  کی  اروشاع  زادـگناج  هعقاو 

نفد رس  ات  تسوا و  رس  ناسنا  ندب  لصا  هک   ) ار شسّدقم  رس  ینعی  دندرک  دنلب  نیمز  زا  نیمز  رد  نفد  ضوعب  ار  مالسلا  هیلع  هّللادبع 
هوالع دندرک  هزین  هب  ار  رس  دندرکن ، افتکا  مه  نیا  هب  اّما  دندرک  هزین  هب  تسا ) هدشن  ماجنا  لماک  نفد  دشاب  هدش  نفد  ندب  رگا  دوشن 

ولج رد  هوالعب  دندرک ، یم  باترپ  گنس  كرابم  رس  نآ  يوسب  هفوک  رد  هفوک و  ریسم  رد  دندرک ، نازیوآ  هفوک  رد  یتخرد  هب  نآ  رب 
ياهتیذا .دندرب  یم  تراسا  هنایزات  اب  ریجنز  لغ و  رد  ار  بنیز  دندز و  یم  هنایزات  یلیـس و  ار  وا  نامیتی  لافطا و  رـس ، نیا  ناگدید 

دیزی سلجم  هب  دندرک و  نازیوآ  ماش  هزاورد  رد  دندرب ، هداز  مارح  دایز  نبا  رابرد  هب  ار  نآ  دش ، دراو  كرابم  رـس  نیا  هب  زین  رگید 
رد هک  يرتگرزب  تبیصم  دندرب ،
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رد اهراب  اهراب و  رـس ، نیا  ندش  رـضاح  دوب  رتگرزب  شکرابم  نادند  بل و  رب  نارزیخ  ندز  زا  هک  دش  دراو  كرابم  رـس  نیا  رب  ماش 
دوخ بارش  ياه  هلایپ  هت  دروخ و  یم  بارـش  دیزی  تسا  هدش  لقن  هک  ییاج  ات  دیبلط  یم  بارـش  دوخ  يارب  دیزی  هک  دوب  یـسلاجم 

(1) .تخیر یم  دوب  نآ  رد  ماما  رس  هک  ییالط  تشط  رانک  رد  البرک  مولظم  كرابم  رس  هب  تراسج  دصق  هب  ار 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  فلتخم  ياهتبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  مود  هضور 

یم باطخ  نمؤم  نآ  هب  ربق  رد  دـنکب  ار  ینمؤم  عییـشت  تعیاـشم و  نفک و  نفد و  يراـی  کـمک و  یـسک  رگا  هک  تسا  تیاور  رد 
وت نفد  نفک و  ياهشک  تمحز  ناگدننک و  عییـشت  همه  هک  تسا  نیا  منکیم  دوخ  نمؤم  هدنب  يا  وتب  هک  یتمحر  فطل و  لّوا  دسر 

يادهـش دیـس  نینمؤم و  ماما  هکلب   ) ینمؤم کی  ادـخ  هب  برقت  يارب  دـیئایب  الاح  مزرمآ ، یم  ار  اهنآ  وت  هطـساوب  مشخب و  یم  وتب  ار 
هّللادبع ابا  دسج  هک  تسا  روهشم  مدرم  نایم  مینک  نفک  نفد و  ام  بشما  ار  نیسح  دیایب  مینک ، نفک  نفد و  ار  رخآ ) ات  لوا  زا  ملاع 

هدنام نفد  نفک و  یب  زور  هنابش  لهچ  اقآ  كرابم  ندب  میوگ  یم  نم  اّما  دوب ، هداتفا  البرک  مرگ  نیمز  يور  رب  زور  هس  مالسلا  هیلع 
تقو ره   ) تسا هتفرگن  ماجنا  ندب  رب  نآ  لماک  نفد  دوشن  نفد  تیم  کی  رـس  ات  تسا  ناسنا  رـس  ندب  ياضعا  هدـمع  هک  نوچ  دوب 
ریما ترضح  رانک  رد  رس  نیا  دنیوگ : یم  یـضعب  الاح  تسا ) هتفرگ  تروص  لماک  نفد  دش  نفد  ندب  رانک  رد  دش  قحلم  ندبب  رس 
لوق زا  خیرات  رد  اّما  دش ، نفد  رـصم  رد  كرابم  رـس  دنیوگ  یم  یـضعب  دـش ، نفد  ماش  رد  دـنیوگ  یم  یـضعب  دـش ، نفد  فجن  رد 

ینارون تروص  هاگان  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع  هّللادبع  ابا  رس  راد  هزین  ینعی   ) هدوب اقآ  رس  لکوم  هک  یسک 
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رس زا  تفرگ و  مارآ  رارق و  ربمغیپ  شوغآ  رد  دش  مخ  هزین  رس  زا  كرابم  رس  نآ  دمآ ، مرظن  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.مینک نفد  ار  رس  نیا  میوربملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  کمک  هب  مه  اب  دیئایب  الاح  دش ، بئاغ  هزین 

، دوب هتفرگ  اج  نآ  رد  كرابم  رس  هک  تسا  یئالط  تشط  توبات  یکی  دراد ، توبات  دنچ  شدوخ  نوچ  درادن ، مزال  توبات  رـس  نیا 
ندب یتقو  نوچ  دـهاوخ  یمن  مه  نفک  تسا ، هزینرـس  نآ  دراد و  مه  يرگید  توبات  هنعّللا  هیلع  دـیزی  سلجمو  دایز  نبا  سلجم  رد 

.دوشن هدید  نایرع  ِندب  نآ  هک  داد  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ندب  رب  ار  يرون  ملاع  دنوادخ  دندرک  نایرع  ار  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا 
هفرغ رد  دـنک  یم  لقن  یماش  درم  کی  .دـهاوخ  یمن  ینفک  رگید  هدـش  رون  نآ  شوپ  نفک  مه  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  اـبا  رـس  ـالاح 
هزین رب  هک  تسا  يا  هدیرب  رـس  زا  رون  نیا  مدید  دش ، نکفا  وترپ  نامـسآ  هب  دش و  عطاس  يرون  منامـشچ  يولج  مدـید  مدوب  هتـسشن 
کی مدرب و  مدوخ  هعموص  هب  ار  وا  داتفا و  ینارون  يرس  هب  ممـشچ  ارـسا  لیخ  نایم  رد  تفگ ، یم  مه  ینارـصن  بهار  دندوب ، هدرک 

: تفگ یم  رس  نآ  .مدش  ناملـسم  مدروآ و  مالـسا  وا  تسدب  متـسش  روفاک  ربنع و  کشم و  اب  ار  رـس  نآ  مدرک ، تاجانم  وا  اب  بش 
ارم دومرف ، یم  دیاش  متسه ، نامزلا  رخآ  ربمغیپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  نیـسح  نم  ینارـصن  بهار  يا 
الاح بوخ  دنرب ، یم  هفوک  هب  مریـسا  تیب  لها  هارمهب  نالا  دندرک و  ادج  افق  زا  ار  مرـس  دندرک و  دیهـش  هنـشت  بل  اب  مربمغیپ  تما 

لـسغ مینکب و  وشتـسش  ار  رـس  نیا  ناملد  نوخ  اب  نامنامـشچ و  کشا  اب  دیئایب  میهدـب  لسغ  ار  وا  یبآ  هچ  هب  هدـنام  رـس  نیا  لسغ 
لد و رد  ار  نآ  مینک و  يونعم  ینطاب و  نفد  ار  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  كرابم  رـس  مه  اب  همه  دـیئایب  مینک ، نفد  اجک  الاح  میهدـب 

(1) .دشاب هّللادبع  ابا  بئاصم  نوزحم  رادغاد و  ام  لد  هشیمه  هّللا  ءاشنا  ات  میهد  اج  نامدوخ  بلق 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  دهاشم  مشش : لصف 

هراشا
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هامح رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دجسم 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  لتاقم  بابرا  یخرب  زا  بتک  یضعب  رد  هامح »  » هاگترایز اما 

: دیوگ دـندناوخ ؛ یم  نیـسحلا » دجـسم   » ار نآ  هک  مدروخرب  يدجـسم  هب  اجنآ  تاغاب  نایم  مدیـسر و  هامح »  » هب جـح  رفـس  رد  نم 
بـصن یبّروم  ِگنـس  نآ  ِتشپ  مدز و  الاب  ار  هدرپ  دوب ، هتخیوآ  راوید  هب  يا  هدرپ  شیاـهنامتخاس  زا  یکی  رد  مدـش و  دجـسم  دراو 

گنس نیا  مدیسرپ : دجـسم  نامداخ  زا  یکی  زا  دوب ، نایامن  نآ  رد  یکـشخ  نوخ  تشاد و  یگتفر  ورف  نآ  رب  یندرگ  ياج  هک  دوب 
شقن دنا و  هداهن  نآ  يور  ار  رس  نآ  ماش ، هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرـس  نیلماح  هک  تسا  یگنـس  نیا  تفگ : تسیچ ؟ نوخ  ِرثا  نیا  و 

(1) .خلا ...تسا  هتفرگ 

فجن لامش  رد  هناّنح -  دجسم  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  سأر  دهشم 

رد ار  شرس  هکنآ  تبسانم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هک  هنانح »  » دجـسم مان  هب  تسا  يدجـسم  يرغلا  مئاق  دزن  هفوک  تشپ  رد 
هیلع یلع  صاخ  نارای  نفدم  هک  دراد  رارق  هیوثلا  شرانک  رد  دراد و  رارق  فجن  لامش  رد  دجـسم  نیا  .تسا  بحتـسم  دنداهن  اجنآ 

هب هتبلا  هک  تسا  عقاو  هفوک  فجن و  هار  نیب  دـشاب و  یم  فجنلا ) هعماـج   ) فجن هاگـشناد  لـباقم  رد  هناـنح  دجـسم  .تسا  مالـسلا 
.تسا رتکیدزن  فجن 
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زامن تعکر  ود  اجنآ  يدیسر  تسا  هنانح  هک  ملع  هب  نوچ  دنا : هتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  باب  رد  دیهش  دّیس و  دیفم و 
اجنآ ردو  تشذگ  يرغ  ِهار  مخ  نوتس  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک : هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  ناوخب ؛

البرکزا نوچ  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  ِرـس  ِعضوم  اجنیا  دومرف : تسا ؟ يزامن  هچ  نیا  دنتفگ : وا  هب  دناوخ ، زامن  تعکر  ود 
(1) .دندرب نیعل  هّللا  دیبع  دزن  اجنیا  زا  دنداهن و  اجنیا  رد  ار  نآ  دندمآ 

قشمد رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر 

رصقلا باب  رب  زور  هس  ءادهش  ياهرس  ریاس  هارمه  هب  هدرب و  نوریب  سلجم  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رـس  دیزی  نامرف  هب 
(2) .دندرک نازیوآ 

نیا .دنداد  رارق  یکقاطا  رد  دجسم  یقرش  لامش  هشوگ  رد  هدروآ و  نییاپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  تدم ، نآ  زا  سپ 
هیلع نیـسُحلا  سأر   » هب هک  دنتخاس  زیگنا  مغ  هثداح  نیا  دوب  دایب  يا  هعقب  اج  نآ  رد  اهدعب  .تشاد  رارق  ناکم  نیا  رد  زور  دنچ  رس 

(3) .دش روهشم  مالسلا »

یلخاد رادـج  رد  دراد و  رارق  داعبا 4×3  هب  یقاطا  لخاد  رد  مالـسلا » هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما   » دجـسم بارحم و  زا  سپ  ناکم  نیا 
رایسب هرقن و  زا  يا  هظفحم  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ماقم  ناتـسبش  لخاد  رد  .تسا  هتـسب  شقن  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یماسا  نآ  دبنگ 

پچ تمس  رد  .تسا  هدش  يزاساج  ترضح  كرابم  رس  نداد  رارق  لحم  دای  هب  راوید  لخاد  رد  ناسنا  کی  رـس  هزادنا  هب  کچوک 
رد .دوش  یم  ادج  نینهآ  يرد  هلیسو  هب  میدرک  دای  نآ  زا  هک  یقاطا  ای  ناتسبش و  يا ، هرقن  هظفحم  نیا 
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يا هیاپ  حیرـض ، ای  ناکم  نیا  لخاد  .دـشاب  یم  یتم  داعبا 5/1×1  هب  لیطتـسم  تروصب  هرقنزا و  کچوک  یحیرـض  نآ  پچ  تمس 
.تسا هدش  هداد  رارق  دنا  هتخاس  گنس  ای  بوچ و  زا  ایوگ  هک  گنر  زمرق  ششوپ  اب  رس  لکش  هب  يزیچ  نآ  يالاب  هدش و  رقتسم 

بلح رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دهشم 

روآدای ناـکم  نیا  .تسا  هطقنلا » دجـسم   » اـی مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  دجـسم  ، » دراد ییازـسب  تیمها  هعیـش  دزن  هک  ینکاـما  زا  یکی 
ماش یلامـش  هقطنم  هب  قارع  نیمزرـس  زا  البرک  يادهـش  ياهرـس  ارـسا و  ناوراک  هک  یماگنه  .تسا  عیـشت  خـیرات  رد  یخلت  هرطاخ 

دـیاسایب و یتخل  ات  دـش  فقوتم  بش  کی  ناوراک  بلح -  برغ  رد  نشوج -  ماـن  هب  یهوک  اـی  هپت  راـنک  رد  دندیـسر ، بلح  ینعی 
رـس هتـسشن و  تحارتسا  هب  زین  سدـقم  ياهرـس  نـالماح  ناـنابهگن و  .دریگ  رـس  زا  ناهاگحبـص  ار  قشمد  يوس  هب  تکرح  هراـبود 

رب نوخ  يا  هرطق  دنچ  دنتشادرب ، ار  سدقم  رس  هک  باتفآ  عولط  ماگنه  .دنداد  رارق  يا  هرخص  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم 
، نوخ تارطق  نآ  فارطا  هتفای و  ربخ  هلأسم  نیا  زا  بلح  مدرم  ناوراـک ، تکرح  زا  سپ  .دوب  هتـشگ  يراـج  گنـس  اـی  هرخـص  نیا 

.دنتخادرپ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداون  البرک و  ناگتشکرب  يرازو  نویش  يرادازع و  هب  هدش و  عمج 

بلج دوخب  ار  ماش  مدرم  زا  يرایـسب  هجوت  دیـشوج و  یم  گنـس  رب  نوخ  نآ  اروشاع  زور  رد  هلاس  همه  هعیـش ، تاـیاور  ساـسا  رب 
اهدعب .دشن  هدید  نآ  زا  يرثا  سپ  نآ  زا  داد و  هطقن  نآ  زا  ار  گنس  لاقتنا  روتـسد  يوما  ناورم  نب  کلملا  دبع  هکنیا  ات  دوب  هدرک 

هیلع نیسحلا  دهـشم   (1) .دیمان هطقنلا  دجـسم  ار  نآ  تخاس و  یعماج  هرجح و  گنـس ، نآ  ناکم  رب  هعیـش  ینادـمح  هلودـلا  فیس 
رد هزورما  مالسلا 

ص:185
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یم هیروس  هب  ینیمز  زرم  هیکرت و  قیرط  زا  هک  مالـسلااهیلع -  بنیز  ترـضح  نارئاز  یلاـها و  تراـیز  دروـم  فورعم و  بلح  رهش 
هب زین  نشوج  هپت  .تسا  ییاوه  لپ  تمس  روهشم و  يراصنالا » ّیح   » هب نونکا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دجـسم  لحم  .دراد  رارق  دنور - 

تمـسمالسلا هیلع  نیـسحلا  دهـشم  ناکم  .تسا  یقاب  نانچمه  یلو  تسا  هدـش  هتخاـس  نآ  زارف  رب  يددـعتم  ياـه  هناـخ  هکنیا  مغر 
یگنس يور  رب  ناکم  نیا  مان  يدورو ، رد  رب  هتشاد و  یگرزب  نحص  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رتم  هاجنپ  دودح  یلـصا و  نابایخ  تسار 

رد رب  تسا ، طبترم  دهـشم  یلـصا  لحم  ناتـسبش و  لخاد  هب  هک  تسا  يرگید  رد  طایح  نحـص و  ياهتنا  رد  .تسا  هدـش  يراـجح 
مان زین  نآ  نییاپ  و  مالسلا » هیلع  نیسحلا  دهـشم  ماقم و  اذه   » تسا هدش  هتـشون  نآ  رب  هک  تسا  یفوک  طخ  هب  يا  هبیتک  نآ  يدورو 
نآ ياهتنا  رد  هک  میـسر  یم  يرگید  ناتـسبش  هب  دورو ، زا  سپ  .دروخ  یم  مشچ  هب  انب  نیا  هدنزاس  ناونع  هب  ینادمح  هلودلا  فیس 

يور رب  یگنـس  نآ  لخاد  رد  .دوش  یم  هدـید  درز  گـنر  هب  رتم و  داعبا 5/1×1  هب  کچوک  یحیرـض  نآ  راـنک  درادرارق و  یناویا 
هدش و هتشاذگ  نآ  رب  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  هک  تسا  یناکم  نامه  اج  نیا  هدش و  هداد  رارق  يا  هناوتـسا 

هتفگ هچنانچ  یلو  تسا  نوخ  هیبش  زمرق  هب  لـیامتم  گنـس  زا  یتمـسق  گـنر  هک  دـنچ  ره  .تسا  هتخیر  نآ  رب  نوخ  زا  ییاـه  هرطق 
گنس دسیون  یم  عیشتلاو » بلح   » باتک هدنسیون  .تسا  هدش  هتشادرب  اج  نآ  زا  کلملا  دبع  نب  دیلو  هلیـسو  هب  روکذم  گنـس  هدش 
هلودلا فیس  هلیـسوب  يرجه  لاس 350  رد  نیـسحلا  دهـشم  ياـنب  .تسا  هدـش  لـقتنم  نسحملا  دهـشم  ینعی  حرطلا  دهـشم  هب  روبزم 

(1) .تسا

ص:186
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مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  نفد  لحم  رد  لاوقا  متفه : لصف 

هراشا
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دیفس هحفص 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  نفد  لحم  رد  لاوقا 

.تسا لوق  جنپ  نآ  هرابرد  هتفگ : هرکذت »  » رد طبس  تسا  فلتخم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نفد  لحم  رد  لاوقا 

(1) .هرهاق رد  هقر 5 -  دجسم  رد  قشمد 4 - رد  شردام 3 - ربق  دزن  هنیدم  رد  نفد  البرک 2 - رد  نفد  - 1

ندب هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  قاحلا  البرک - 

نیسح ِرس  هب  عجار  دیوگ : هللا  همحر  دّیس 

دندینادرگرب البرک  هب  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع 

.تسا راوتسا  هیاپ  نیا  رب  هعیش  هفیاط  لمع  دنتسویپ و  شفیرش  نت  هب  و 

.تسا هدش  نفد  مراهچ  ماما  هلیسوب  فیرش  نت  اب  هک  تسا  نیا  هیماما  ياملع  دزن  روهشم 

دش و هدینادرگرب  البرک  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  هتفگ : دوخ  ياه  هلاسر  زا  یکی  رد  یضترم  دّیـس  دیوگ : بوشآرهـش  نبا 
همه دیزی  هک : تسا  ریسلا » بیبح  خیرات   » رد هتسناد و  اجنیا  زا  ار  نیعبرا  ترایز  یسوط  تسویپ و  ندب  هب 

ص:189
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اهنآ رفص  متسیب  زور  ترضح  نآ  دادمالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  ادهش  ياهرس 

(1) .تسا رس  نفدم  رد  تایاور  ّحصا  نیا  هتفگ : دش و  هجوتم  هنیدم  هب  درک و  قحلم  اهندب  هب  ار 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندب  رانک  رد  فرشا  فجن 

ماما رس  يالاب  رد  اذل  هدش و  نوفدم  فرشا  فجن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندب  رانک  رد  هک  دندقتعم  هعیش  ناخروم  زا  یضعب 
(2) .تسا هدش  شرافس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  مالسلا  هیلع  یلع 

عیقب رد  هنیدم 

ار نآ  شاک  تفگ : ورمع  داتسرف و  هنیدم  لماع  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  دیزی  دنیوگ : یعمج 
.دش نفد  عیقب  رد  داد  روتسد  داتسرف و  یمن  میارب 

سیدارفلا باب  رد  قشمد 

هنازخ رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دنا  هتفگ  تنس  لها  ناخروم  ریاس  يزیرقم و  يدنـشقلق ، سایا ، نبا  يزوج ، نبا  نوچ  یناسک 
ار نآ  دوب و  نآ  رد  یگنر  هایـس  باضخ  رثا  زونه  هک  تفای  یخرـس  دبـس  رد  ار  رـس  دوشگ و  ار  نآ  روهمج  نب  روصنم  ات  دوب  دیزی 

.درک نفد  قشمد  سیدارفلا » باب   » رد

ص:190
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ریغصلا باب  ناتسربق  رد  قشمد 

دندروآ ار  رس  داد  روتسد  وا  دوب و  هیما  ینب  هنازخ  رد  کلملادبع  نب  نامیلس  نارود  ات  كرابم  رس  هک  تسا  یکاح  يرگید  تیاور 
ناتـسربق رد  دـناوخ و  زاـمن  نآ  رب  دوـخ  باحـصا  زا  یعمج  اـب  دـیناشوپ و  نآ  رب  اـبید  نـفک  هچراـپ  جـنپ  نتخاـس ، رطعم  زا  سپ  و 

دش و ایوج  رـس  نفد  لحم  زا  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هکنآ  زا  سپ  .دندرپس  كاخب  ریغـصلا ) باب  ًالامتحا   ) ناناملـسم
كاخب رهطم  ندب  رانک  رد  ات  داتسرف  البرک  هب  دندقتعم  یضعب  درک ، هچ  دناد  یمن  یسک  تشادرب و  ار  رـس  تفاکـش و  ار  لحم  نآ 

(1) .دوش هدرپس 

نالقسع رد  نیطسلف 

سدح نوچ  درک ، نفد  نیطسلف  نالقـسع  رد  هکلب  قشمد  رد  هن  یلو  نیملـسم  رباقم  رد  ار  سّدقم  رـس  يوما  کلملادبع  نب  نامیلس 
دـشاب قشمد  رد  نأش  نیا  تساوخ  یمن  دنک و  زورب  ینأش  يزور  هدنیآ  رد  ماما  ِرـس  نفدـم  يارب  دوش ، نفد  ماش  رد  رگا  هک  دز  یم 

...دندرب هرهاق  رد  یلعف  لحم  هب  نالقسع  رد  شنفد  لحم  زا  ار  سّدقم  رس  نیّیمطاف  لاس 548  رد  درک و  رودب  نالقسع  ات  ار  وا  اذلف 
(2).

مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  ماقم  هرهاق -  رد  رصم 

مرح کیدزن   ) سیدارفلا باب  رد  هدرک و  نفک  ار  وا  سپـس  دوب  دـیزی  هنازخ  رد  كرابم  رـس  دـنا  هتفگ  تنـس  لها  ناـخروم  یخرب 
.دندرپس كاخب  هیقر ) ترضح 

ص:191

ص208. ج7 ، برالا ، نوتم  یف  برالا  هیاهن  يریون ، زا  لقنب  هیروس ، یتحایس  یترایز و  نکاما  خیرات و  رغصا ، نادئاق ، - . 1
ص136. ینیسح ، يرادازع  هچخیرات  یناتسرهش ، - . 2
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لاس رد  سپس  رصم و  نالقسع  هب  سیدارفلا  باب  زا  ار  نآ  یمطاف  يافلخ  اهدعب 

(1) .تسا فورعم  اجنآ  رد  نیسحلا  سأر  ماقم  نونکا  هک  دندرپس  كاخب  درمز  رصق  رد  لقتنم و  هرهاق  هب   548

ص:192

ص27. میهاربا ، یکز  دمحم  هرهاقلاب ، تیب  لها  دقارم  زا  لقنب  هیروس ، یتحایس  یترایز و  نکاما  خیرات و  رغصا ، نادئاق ، - . 1
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ادَهُّشلا سوُؤُر  بئاصم  متشه : لصف 

هراشا

ص:193
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دیفس هحفص 
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نیمز رب  رصق  يالاب  زا  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رس  نتخادنا 

هراشا

رصق يالاب  ار  ملـسم  نارمح ، نب  رکب  دناسرب ، لتق  هب  دربب و  رـصق  يالاب  ار  ترـضحنآ  هک  داد  روتـسد  نارمح » نب  رکب   » هب دایز  نبا 
: تفگ یم  داتـسرف و  یم  تاولـصملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  تفگ و  یم  ادـخ  رکذ  حیبستمالـسلا و  هیلع  ملـسم  درب ، یم 

هیلع ملسم  هنیکو  دوب  هدروخ  مالسلا  هیلع  ملسم  زا  یتخس  تبرـض  هک  نارمح  نب  رکب  .نک  مکح  هورگ  نیا  ام و  نیب  تدوخ  ایادخ 
رـس دز ، ار  شندرگ  درک و  ریزارـس  نیمز  فرط  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  و  درب ، رـصق  يـالاب  ار  ترـضحنآ  تشاد  لد  رد  ار  مالـسلا 

شارخناج تیفیک  نیا  اـب  دـنکفا و  نیمز  يوس  هب  ـالاب  زا  ار  شندـب  سپـس  تخادـنا و  نیمز  هب  ار  شرـس  دـیدرگ ، ادـج  شـسّدقم 
(1) .درک دیهش  ار  ترضحنآ 

ینز هنیس 

دنا هتسب  هفوک  لها 

نامهیم يور  هب  رد 

لد هتسکشب  ملسم 

دَُوب اهنت  سک و  یب 

شمغ زا  نایرگ  هدید 

دَُوب ارهز  هداز 

ماب راوید  رد و  زا 

اه هچوک  نایم  رد 

ص:195

ص226. يرولا ، مالعا  ص58 ؛ فوهّللا ، زا  لقنب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 1
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شرکیپ رب  دروخیم 

افج گنس و  شتآ 

دنک رخآ  هظحل 

البرک يوسب  ور 

نم يالوم  يا  دیوگ 

ادف ترهب  منک  ناج 

ادج نت  زا  شرس  دش 

ادخ نوخ  بیان 

ادن لد  زا  دهد  یم 

ایم هفوک  نیسح  ای 

* * *

دیزی يارب  یناه  ملسم و  رس  نداتسرف 

وا يارب  تشون و  دـیزی  يارب  يا  همان  نمـض  رد  ار  نایرج  و  داتـسرف ، دـیزی  يارب  ار  یناه  مالـسلا و  هیلع  ملـسم  هدـیرب  رـس  دایز  نبا 
زین و  ...ددرگ .  هدامآ  شنارای  نیـسحاب و  هلباقم  يارب  هک  داد  دیکا  روتـسد  وا  هب  درک و  رکـشت  دایز  نبا  زا  خساپ ، رد  دیزی  .داتـسرف 

، َدـیزَی یِلا  ِْنیَـسأَّرلا  َذَْـفنَاَو   » .دـندرک نازیوآ  قشمد ، هزاورد  يالاب  رد  ار  راوگرزب  ود  نآ  هدـیرب  رـس  داد  روتـسد  دـیزی  هدـش : لـقن 
ْنِم ٍبرَد  یف  امُهَبَصَنَف 

(1) «. ٍقْشِمَد

دایز نبا  رصق  هب  رس  ود  نآ  ندرب  ملسم و  نالفط  ود  رس  ندرکادج 

قبط  ) میناوخب زامن  تعکر  ود  هدـب  تلهم  ام  هب  دـنتفگ : دـندیزرل ، یم  دـندرک و  یم  هیرگ  اـهنآ  دـیدرگ ، ناـکدوک  هجوتم  ثراـح 
ار میهاربا  تساوخ  دنکفا ، وا  ریـشمش  ولج  هب  ار  دوخ  میهاربا  دشکب ، ار  دّمحم )  ) رتگرزب ردارب  تساوخ  دادـن ، تلهم  اهنآ  هب  یلقن )
ار وا  دسج  دومن و  ادج  شندب  زا  ار  شرس  دز و  دمحم  ندرگ  رب  ریشمش  ماجنا  رس  تخادنا ، ریـشمش  ولج  هب  ار  دوخ  دّمحم  دشکب ،

بآ هب 
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ار رس  دش و  هجوتم  وا  يوس  هب  ثراح  دیـسوب ، یم  ار  نآ  تفرگ و  تسدب  ار  ردارب  رـس  تساخرب و  کچوک  ردارب  تخادنا ، تارف 
اب داهن و  دوخ  هربوت  رد  ار  اهرـس  دنکفا ، بآ  هب  زین  ار  وا  دسج  دش ، ادج  ندب  زا  زین  وا  رـس  دز ، وا  ندرگ  رب  ریـشمش  تفرگ و  وا  زا 

.تشاذگ وا  دزن  ار  اهرس  درب ، دایز  نبا  دزن  يرادنامرف  رصق  هب  باتش 

وت دزن  ار  ناشرس  متشک و  متفای و  تسد  اهنآ  هب  تسا ، وت  نانمشد  ياهرس  تفگ : ثراح  تسیک ؟ نآ  زا  اهرس  نیا  تفگ : دایز  نبا 
.یهدب ارم  لیزج  شاداپ  ینک و  افو  هزیاج )  ) دوخ هدعو  هب  ات  مدروآ 

.دنتسهمالسلا هیلع  ملسم  نارسپ  تفگ : ثراح  منانمشد ؟ مادک  تفگ : دایز  نبا 

رب ياو  : » تفگ ثراح  هب  دایز  نبا  سپس  دندراذگ ، وا  ولج  قبط  نایم  رد  دندومن و  هزیکاپ  دنتـسش و  ار  اهرـس  داد  روتـسد  دایز  نبا 
«. ...یتشک ار  هانگ  یب  كدوک  ود  هک  يدیسرتن  ادخ  زا  ایآ  وت ،

ود نیا  نم  هزاجا  نودـب  نوعلم  نیا  تفگ : دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  زا  هک  لـتاقم »  » ماـنب دوخ  میدـن  هب  داـیز  نبا  هاـگنآ 
نیا زا  لتاقم  .شکب  ار  وا  یهاوخ  یم  تدوخ  هک  يوحن  رهب  ربب و  هتـشک  ار  اهنآ  هک  یناکم  ناـمه  هب  ار  وا  تسا  هتـشک  ار  كدوک 
یم روبع  ار  وا  هفوک  ياه  هچوک  رد  هنهرب  رس  هنهرب و  ياپ  اب  و  تسب ، مکحم  ار  ثراح  ياه  هناش  دش ، لاحـشوخ  رایـسب  تیرومأم 

: دز یم  دایرف  اه  هّداج  اه و  هچوک  رد  و  دوب ، شهارمه  زین  مالسلا  هیلع  ملسم  نالفط  نینزان  ياهرس  و  داد ،

یم تنعل  ار  ثراح  دندرک و  یم  هیرگ  مدرم  .تسا  هتشک  ار  ملسم  ناکدوک  صخـش  نیا  مدرم ، يا  ِْنیَِّیبَّصلا .» ُِلتاق  اذه  ُساّنلا  اهُّیَا  »
حورجم و رسمه  ناوج و  رسپ  مالغ و  هزانج  ود  اجنآ  رد  هاگان  دندمآ ، تارف  بآ  رانک  مه  اب  دندش و  عمج  رایسب  تیعمج  دندومن ،

یمحر و یب  زا  دندید و  ار  ثراح  هدروخ  کتک 

ص:197
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.نک دازآ  ارم  مهد ، یم  وت  هب  رانید  رازه  هد  تفگ : لتاقم  هب  ثراح  .دندرک  بّجعت  ثراح  تثابخ 

ناهاوخ وت  نتـشک  اب  نم  و  منک ، یمن  دازآ  ار  وت  یهدـب ، نم  هب  دـشاب و  وت  لام  ایند  لاوما  همه  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : لتاقم 
هشال مدرم  سپس  دیرد ، ار  شمکش  شوگ و  مشچ و  تخادنا ، بآ  هب  درک و  عطق  ار  ثراح  ياهاپ  اهتـسد و  هاگنآ  متـسه ، تشهب 

(1)  . ...دندیشک شتآ  هب  ار  وا  كاپان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رگشل  يوس  هب  ار ، بهو  رس  نتخادنا 

ام : » تفگ وا  هب  دوب ، هدید  ار  وا  يروالد  تبالص و  هک  دعس  رمع  دندروآ ، دعس  رمع  دزن  هدرک  ریسا  ار  وا  ات  دیگنج  نانچمه  بهو 
! يراد یتخس  تداشر  تلوص و  ردقچ  َُکَتلْوَص » َّدَشَا 

ار وا  رس  رمق ، شردام  .دنتخادنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگـشل  يوس  هب  ار  شا  هدیرب  رـس  و  دندز ، ار  شندرگ  داد  روتـسد  سپس 
دیفس ارم  يور  وت ، تداهش  اب  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  تفگ : و  درک ، كاپ  ار  شتروص  نوخ  دیـشک و  شوغآ  هب  تفرگ و 

.درک

(. مریگ یمن  سپ  مداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  یعاتم  ینعی   ) تخادنا نمشد  يوس  هب  ار  شدنزرف  هدیرب  رس  سپس 

رکیپ رد  دندوب و  هدیورگ  مالسا  هب  هک  دوب  زور  هد  اروشاع  زور  رد  هیناه )  ) شا هداوناخ  وا و  تشاد ، لاس  تداهش 25  ماگنه  بهو 
(2) .دش یم  هدید  ریت  هزین و  ریشمش و  هبرض  داتفه  رثا  بهو 

ص:198
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لامتسد  یحایر و  دیزی  نب  ّرح  حورجم  رس 

هدایپ وا  تشگ ، ناوتان  وا  بسا  هکنیا  ات  دنکفا ، تکاله  كاخ  هب  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دیگنج و  نمـشد  اب  لیدب  یب  یتعاجـش  اب  ّرح 
یقمر زونه  هک  ار  وا  هدـیپط  نوخ  هب  رکیپ  ماما  ناراـی  داـتفا ، نیمز  هب  رفن  دـنچ  لـهچ و  نتـشک  زا  سپ  داد ، همادا  گـنج  هب  دـش و 

ِیف ُّرُْحلا  َْتنَاَو  َکُُّما  َْکتَّمَـس  امَک  ُّرُْحلا  َْتنَا  : » دومرف یم  درک و  یم  كاپ  ار  رُح  تروص  نوخ  ماما  دندروآ ، ماما  روضح  هب  تشاد 
اْینُّدلا

(1) .یتسه دازآ  ترخآ  ایند و  رد  وت  دیمان ، دازآ  ار  وت  تردام  هک  هنوگنامه  يدازآ  وت  ِهَرِخْالاَو .»

نامه اب  ار  وا  و  تسب ، ار  وا  رـس  دوخ  لامتـسد  اب  تسا ، يراج  نوخ  ّرُح  حورجم  رـس  زا  دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـش : لـقن 
(2) .دندرک نفد  لامتسد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  يوس  هب  هدانج  نب  ورمع  رس  ندرک  باترپ 

تداهـش هب  وا  زا  لبق  يراصنا  ثراـح  نب  هداـنُج  شردـپ  دوب و  ـالبرک  رد  زین  شرداـم  دوب و  هلاـس  يرـسپ 21  هک  هداـنج  نب  ورمع 
یضار شردام  دیاش  هدش  هتشک  شردپ  تسا و  ناوج  نیا  دومرف : تخانش ، ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تخات ، نادیم  هب  دیـسر ،

، دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  نانچمه  درک و  هلمح  نمـشد  هب  وا  مگنجب » نمـشد  اب  هک  هدرک  رما  نم  هب  مردام  : » تفگ ورمع  دشابن ،
هب باطخ  تشادرب و  ار  رس  نآ  شردام  دومن ، باترپ  مالسلا  هیلع  نیسح  رکشل  يوس  هب  ار  نآ  درک و  ادج  ندب  زا  ار  شرس  نمشد 

: تفگ وا 

ص:199
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ص14. ج45 ،
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.یْنیَع َهَُّرق  ایَو  یْبلَق  َروُرُس  ای  َّیَُنب  ای  َْتنَسْحَا 

«. ممشچ رون  يا  مبلق و  يداش  يا  مرسپ و  يا  نیرفآ  »

دوخ همیخ  دومع  هاگنآ  میریگ ) یمن  سپ  میهد  یم  تسود  هار  رد  هک  ار  یعاتم  ام  ینعی   ) دنکفا نمـشد  يوس  هب  ار  رـس  نآ  سپس 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  .تشک  ار  نمشد  زا  رفن  ود  درک و  هلمح  نمـشد  هب  تفرگ و  تسدب  يریـشمش  یلقن  هب  تفرگ و  تسدب  ار 

(1) .درک اعد  وا  يارب  دینادرگرب و  شا  همیخ  هب  ار  وا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لقنب  یترایز  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  رهطم  رس  زا  يدای 

هدیرب و رس  نابرق  مردام  ردپ و  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ترایز  رد 
نادیم هب  ردپ  ربارب  رد  هک  تنابرق  مردام  ردـپ و  و  تفر ، الاب  ادـخ  بیبح  دزن  ات  هک  تنوخ  نابرق  مردام  ردـپ و  مرج ؛ یب  يا  هتـشک 

يا هرطق  دیـشاپ و  یم  نامـسآ  لد  ات  ار  تنوخ  تخوس و  یم  وت  رب  شلد  تسیرگ و  یم  وت  رب  داد و  ادخ  هار  رد  ار  وت  وا  یتفاتش و 
(2) «. دش یمن  شوماخ  وت  يارب  شا  هلان  تشگ و  یمن  رب  نآ  زا 

هبعش هس  ریت  اب  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  رس  ندش  ادج 

.تسا دونهلا  دنه  رتخد  يدع ، نب  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  شردام 

: دز دایرف  داهن و  تداهش  رب  لد  دید و  ار  دوخ  ناتسود  ناناوج و  ياه  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  دیوگ : هللا  همحر  دّیس 

ص:200

لتقم 28 ؛ ص27 -  ج45 ، راـحب ، زا  لـقنب  ملـسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  هماـنگوس  دّـمحم ، يدراهتـشا ، يدّـمحم  - . 1
ص22. ج2 ، یمزراوخ ،

ص392. یمق ، سابع  خیش  مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ،؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 2
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؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  تسه  یسک  ایآ 

؟ دسرتب ام  هرابرد  ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپ  هناگی  ایآ 

؟ دسرب ام  داد  هب  ادخ  يارب  هک  تسه  یسرداد  ایآ 

؟ دهد یم  کمک  ام  هب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  دیما  هب  یسک  ایآ 

مخ رَس  تفرگ و  ار  وا  منک ، شعادو  هدب  ار  مریغص  كدوک  تفگ : بنیز  هب  دمآ و  همیخ  ِرد  يولج  وا  دش و  دنلب  هلان  هب  نانز  زاوآ 
: هدرک ریبعت  شوخ  رعاش  .دیرب  ار  وا  ِرس  دیسر و  لفط  نآ  يولگ  رب  تخادنا و  ریت  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  شدسوبب ؛ ات  درک 

ار دوخ  لفط  دسوبب  ات  دش  مخ  هچ 

دسوبب يو  زا  شیپ  ریت  شیولگ 

ناسآ نم  رب  یتبیصم  ره  تسا ، رظان  ادخ  نوچ  تفگ : دیشاپ و  نامسآ  هب  درک و  رپ  شنوخ  زا  ار  فک  ریگب ، ار  وا  دومرف : بنیز  هب 
.تسا

دزن دوب  لفط  هک  ار  نیسح  نب  هّللادبع  شرسپ  تسشن و  اه  همیخ  يولج  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا : هتفگ  راوخریش  هرابرد  دیفم  خیش 
.درک حبذ  يریت  اب  ار  وا  دسا  ینب  زا  يدرم  دندروآ و  وا 

، میراد ینوخ  امـش  نایم  رد  ام  دـسا ، ینب  يا  دومرف : هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  يدـسا  ریـشب  نب  هبقع  تفگ : يدزا 
دندروآ وا  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  یکدوک  دومرف : تسا ؟ مادک  نوخ ، نآ  تسا ؟ یهانگ  هچ  نآ  رد  ارم  رفعجوبا ، يا  متفگ :

رپ شفک  ود  نوچ  تفرگ و  ار  شنوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیرب ، رـس  ار  وا  دز و  يریت  دسا  ینب  امـش  زا  یکی  دنداهن ، شنماد  رد  و 
نیا زا  هدـب و  اـم  هب  يرتهب  ِضوع  یتـسب ، اـم  رب  ار  نامـسآ  زا  ترـصن  رگا  ایادـخ ، راـب  دومرف : سپـس  تخیر ، نیمز  هب  ار  نآ  دـش ،

.شکب ار  ام  ماقتنا  ناراکمتس 

مالسلا هیلع  نیسح  نوچ  هک : هدرک  تیاور  یبلک  دّمحم  نب  ماشه  زا  « هرکذت » رد طبس 

ص:201
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مّدج نآرق و  امش  نم و  نایم  مَکَح  دیـشک : دایرف  داهن و  رـس  رب  دوشگ و  ار  نآ  تفرگ و  رب  ینآرق  دنراد ، رارـصا  وا  نتـشک  رب  دید 
یگنـشت زا  شلفط  دـید  دـینادرگرب و  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیناد ...؟ یم  لالح  ار  منوخ  هچ  يارب  مدرم ، يا  تسا ، ادـخ  لوسر 

نآ دز و  يریت  يدرم  دـینک ؛ محر  لفط  نیا  هب  دـینک ، یمن  محر  نم  هب  رگا  مدرم ، يا  تفگ : تفرگ ، تسد  هب  ار  وا  تسا ، ناـیرگ 
هب دـننک و  ترـصن  ات  دـندرک  توعد  ار  ام  هک  یمدرم  اـم و  ناـیم  ایادـخ ، دومرف : تسیرگمالـسلا و  هیلع  نیـسح  دیربرـس ، ار  لـفط 

.دراد تشهب  رد  يا  هیاد  هک  راذگاو  ار  وا  هک  دیسر  زاوآ  وا  هب  نامسآ  زارف  زا  شاب ؛ مَکَح  دنتشک  ار  ام  ضوع ،

.تشاذگ تیب  لها  ناگتشک  اب  تشادرب  ار  وا  دیوگ : امن  نبا 

وا هب  يریت  تشاد و  يریغص  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک : حوتف »  » باتک زا  لقن  هب  تسا  هتفگ  لوؤسلا » بلاطم   » رد هحلط  نب  دّمحم 
.درپس كاخ  هب  ار  وا  دناوخ و  زامن  وا  رب  دنک و  وا  يارب  يروگ  ریشمش  اب  تشک و  ار  وا  دیسر و 

لفط نآ  دنامن ، وا  زا  هّللادبع  مان  هب  يرگید  راوخ  ریـش  ومالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  شرـسپ  زج  دش و  اهنت  نوچ  دیوگ : جاجتحا »  » رد
يدوگ ریـشمش  فالغ  اب  دش و  هدایپ  بسا  زا  تشک و  ار  وا  تسـشن و  راوخریـش  نآ  يولگ  رد  دـمآ و  يریت  دـنک ، عادو  تفرگ  ار 

(1) .درک نفد  اهگیر  ریز  دولآ  نوخ  ار  وا  دنک ،

كدوک ود  اروشاع  زور  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـمآ  لتاقم  ياـهباتک  رد  هک  نوگاـنوگ  راـتفگ  زا  هچنآ  هدـنراگن  رـصاق  رظن  هب 
.دنا هدیسر  تداهش  هب  راوخریش 

.دوب هّللادبع  نب  هحلط  رتخد  قاحسا  ُّما  شردام  مان  دمآ و  ایند  هب  اروشاع  زور  نامه  رد  هک  عیضر  هّللادبع   - 1

ص:202

.443 ص440 -  یمق ، سابع  خیش  مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ،؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 1
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هدوب سیقلاءرما  رتخد  بابر  شردام  هک  ههام ) شش  لفط   ) رغصا یلع   - 2

.دندوب رهاوخ  ردارب و  زین  ردام  بناج  زا  هنیکس  اب  رغصا  یلع  (1) و  .تسا

.ِِهب َْتعُِجف  يذَّلا  ِرَغْصَْالا  ٍِّیلَع  َكَِدلَو  یلَعَو  هدمآ : اروشاع  تارایز  زا  یکی  رد  هدش : لقن  خیراوتلا  بختنم  باتک  رد  و 

(2) «. دش دراو  وت  رب  یتخس  تبیصم  وا  دروم  رد  هک  رغصا  یلع  وت  دنزرف  رب  مالس  «و 

كدوک يرادـهگن  دروم  رد  ارت  رهاوخ ! يا  دومرف : وا  هب  دـمآ و  يرغـص ) بنیز   ) موثلک ُّما  شرهاوخ  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.درادزاین تبقارم  تسا و  ههام  شش  كدوک  وا  اریز  منک ، یم  شرافس  مراوخریش ،

.ریگب یبآ  تبرش  وا  يارب  موق  زا  هدیماشاین  بآ  هک  تسا  زور  هس  كدوک  نیا  مردارب ، درک : ضرع  موثلک  ّما 

نادنزرف و ردارب و  امـش  : » دومرف موق  هب  باطخ  تفر ، موق  يوس  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شرغـصا  یلع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
كدوک نیا  ددنب  یم  دنک و  یم  زاب  ناهد  غرم ، لثم  یگنـشت  تدش  زا  هک  هدنامن  یقاب  كدوک  نیا  زج  اهنآ  زا  و  دیتشک ، ار  منارای 

«. دیهدب بآ  وا  هب  ات  ما  هدروآ  امش  دزن  درادن ، هانگ  هک 

محر كدوک  نیا  هب  دینک  یمن  محر  نم  هب  رگا  موق  يا   » .اشَطَع یّظَلَتَی  َْفیَک  ُهَنْوَرَت  امَا  َلْفِّطلا  اذـه  اوُمَحْراَف  ینوُمَحْرَت  َْمل  ْنِا  ُمْوَق  ای 
.»؟ دنک یم  هتسب  زاب و  ار  ناهد  یگنشت ، ترارح  تّدش و  زا  هنوگچ  هک  دینیب  یمن  ار  وا  ایآ  دینک ،

داد رارق  شا  هبعـش  هس  ریت  فده  ار  وا  كزان  يولگ  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  دعـس ، رمع  هراشا  هب  دوب ، هدشن  مامت  ماما  نخـس  زونه 
.درک تباصا  ولگ  هب  ریت  هک 

ص:203
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ص275. خیراوتلا ، بختنم  زا  لقنب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 2

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 254 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_203_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_203_2
http://www.ghaemiyeh.com


ات پچ  نایرش  زا   » .نُذُْالا َیِلا  ِنُذُْالا  َنِم  ْوَا  ِدیِرَْولا ، َیِلا  ِدیِرَْولا  َنِم  ُلْفِّطلا  َِحبُذَف 

هب مالسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ِزوسرگج  تبیـصم   (1) «. دـیدرگ حـبذ  وا  شوگ  ات  شوگ  زا  ای  و  دـش ، هدـیرب  رغـصا  یلع  تسار  نایرش 
: درک ضرع  دش و  هجوتم  ادخ  هب  درک ، یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  هک  دوب  تخسمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يردق 

«. دننک یم  مادقا  ام  نتشک  هب  یلو  دننک ، يرای  ار  ام  ات  دندرک  توعد  ار  ام  اهنآ  نک ، يرواد  موق ، نیا  ام و  نیب  تدوخ  ایادخ  »

: دینش یئادن  نامسآ  بناج  زا 

.ِهَّنَْجلا ِیف  اعِضُْرم  َُهل  َّنِاَف  ُهْعَد  ُْنیَسُح  ای 

(2) «. تسا هدامآ  وا  هب  نداد  ریش  يارب  تشهب  رد  يا  هیاد  نونکا  مه  شابن ، رغصا  رکف  رد  نیسح  يا  »

.دنک لمحت  ار  رغصا  تبیصم  رابمغ  هعجاف  دناوتب  ات  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  هب  يرادلد  يادن  ادن ، نیا 

، مرحم مهدزای  زور  رد  دیسر ، تداهـش  هب  هک  یماگنهمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا : تبیـصم  نیا  یتخـس  تّدش  رب  رگید  لیلد  و 
يراعـشا هنیکـس  هب  یـشوه  یب  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش ، شوهیب  ات  درک  هیرگ  دـمآ و  ءادهـش  ياهرکیپ  رانک  هنیکس 

: تسا نیا  راعشا  نآ  زا  رعش  ود  دناوخب ، نایعیش  يارب  هک  تخومآ 

ینوُرُْظنَت اعیمَج  اروشاع  ِمْوَی  یف  ْمُکَْتَیل 

ینوُمَحْرَی ْنَا  اَوبَاَف  یْلفِِطل  یقْسَتْسَا  َْفیَک 

ص:204

تیربک ص424 ؛ ج1 ، نیطبسلا ، یلاعم  زا  لقنب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتـشا ، يدّمحم  - . 1
ص126. رمحالا ،
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نیِعُْملا ِءاْملا  َضَوَع  ٍیَغب  َمْهَس  ُهوُقَسَو 

ِنوُجَْحلا َناکْرَا  َّدَه  ٍباصُمَو  ٍءْزََرل  ای 

و درکن ، محر  نم  هب  موـق  مدرک ، بآ  بلط  مکدوـک  يارب  هنوـگچ  هک  دـیدید  یم  دـیدوب و  امـش  همه  اروشاـع  زور  رد  شاـک  يا  »
هیاپ هک  تسا  اسرف  تقاطو  تخـس  زوسناج و  نانچنآ  هثداح  نیا  دـندرک ، باریـس  ملظ  نوخ )  ) ریت اب  ار  مکدوک  اراوگ ، بآ  ياـجب 

(1) «. درک بارخ  ار  هّکم  ياههوک  ياه 

.دروآ همیخ  يوس  هب  دوب  يراج  شا  هنیس  رب  شنوخ  هک  یلاح  رد  ار  رغصا  یلع  هزانج  فنخموبا : لقن  هب  و 

.َءاْملا یِخَا  َْتیَقَس  َکَّلََعل  َُهبَا  ای  درک : ضرع  تفاتش و  ردپ  لابقتسا  هب  هنیکس 

«. يدرک باریس  ار  رغصا  مردارب  ایوگ  ناج  ردپ  »

شرس نمشد  ریت  رثا  رب  هک  ریگب ، ار  تردارب  هقادنق )  ) ایب مرتخد  : » ِءاَدْعَْالا ِمْهَِسب  احُوبْذَم  ِكاخَا  ِكاه  ُهَّیَُنب  دومرف : درک و  هیرگ  ماما 
(2) «. تسا هدش  ادج 

 . ...تشذگ هچ  هنیکس  رب  هک  دناد  یم  ادخ 

ترضح نآ  رس  ندیرب  مالسلا و  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  ربق  شبن 

هراشا

: دسیون یم  لتاقم  بابرا  زا  یضعب  رفعج و  خیش  زا  لقن  هب  سدقلا  ضایر  باتک  بحاص 

مرح و تاردـخم  مشچ  يولج  دروآ و  نوریب  ار  شا  هقادـنق  درک ؛ شبن  ار  لفط  نآ  ربق  دـمآ و  یملاـظ  اهرـس  ندرک  ادـج  تقو  رد 
راتخم دسیون : یم  سدقلا  ضایر  باتک  بحاص  رگید ، ياج  رد  .دیرب  ار  رغصا  یلع  سّدقم  رس  اهنآ  نویش 

ص:205
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: هکنیا هلمج  زا  دیوگ ؛ یم  ار  یبلاطم  خساپ  رد  وا  تخوس ؟ نیسح  ام  ياقآ  لاح  هب  تلد  تقو  چیه  نوعلم ، يا  دیـسرپ : قیلخ  وبا  زا 
هزیاج نتفرگ  يارب 

ناراد لیب  هب  ور  نیا  زا  دیـسرن ؛ وا  هب  يرـس  البرک ) رد  ناراد  لیب  هدرک  رـس  « ) يوَنَغ بّویا  وبا   » یلو دنتخاس ؛ ادج  ندـب  زا  ار  اهرس 
ین زارف  رب  هک  یلاح  رد  دـنتخاس و  ادـج  ار  شرـس  هدرک ، ادـیپ  ار  لفط  نآ  دـسج  دـندرک و  ور  ریز و  ار  البرک  نیمز  ات  درک  مکح 

رغـصا یلع  رـس  زین  نآ  رانک  رد  دوب و  تشت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  دایز ، نبا  دزن  هک  مدید  مدوخ  .دندروآ  هفوک  هب  دوب ،
(1) .تشاد رارق 

« جع  » نامز ماما  هسّدقم  هیحان  ترایز  رد  راوخریش -  عیضر -  لفط  حبذ  هب  هراشا 

یف ِمْهَّسلِاب  ِحُوبْذَْملا  ِءامَّسلا ، ِیف  ُهُمَد  ِدَّعَـصُملَا  امَد ، ِطَّحَـشُْملَا  ِعیِرَّصلا ، ِّیِمْرَْملَا  ِعیـضَّرلا ، ِلْفِّطلا  ِنیَـسُْحلا ، ِنب    ِ هّللا ِدـْبَع  یلَع  ُمالَّسلَا 
.ِّيِدَسَْالا ِلِهاک  َْنب  َهَلَمْرَح  هیِمار    ُ هّللا َنََعل  ِهِیبَا ، ِرْجِح 

هب شنوخ  و  دش ، رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  تفرگ و  رارق  ریت  فده  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  راوخریـش  هّللادبع  رب  مالـس  »
نب هلمرح   » وا يوس  هب  هدنزادناریت  لتاق و  دنوادخ  دیدرگ ، حبذ  ردپ ، شوغآ  رد  نمشد ، ریت  هلیسوب  شرس  و  درک ، دوعـص  نامـسآ 

(2) «. دنک تنعل  ار  لهاک »

همزمز

نوریب هبعش  هس  ریت 

(2  ) دش نامک  هناخ  زا 

هراوخ ریش  رجنح 

دش ناشن  ردپ  بلق 

ص:206

سلجم 28. يراوزبس ، نیرّونلا  عماج  زا  لقن  هب  ص163 ، کشا ، تارف  ایلوا ، ینابعش ، - . 1
ص66. ج45 ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، - . 2

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 257 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_206_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14328/AKS BARNAMEH/#content_note_206_2
http://www.ghaemiyeh.com


(2  ) نم رغصا  یلع  نم -  رپرپ  هچنغ 

هراوخریش لفط  نیا 

(2  ) متسه مامت  دشاب 

یماک هنشت  زوس  زا 

متسد يور  هداد  ناج 

(2  ) نم رغصا  یلع  نم -  رپرپ  هچنغ 

ناج یلع  يا  وت  زج  نم 

(2  ) مرادن رگد  يرای 

هنیس هب  ییوت  ییوت 

مراختفا ناشن 

(2  ) نم رغصا  یلع  نم -  رپرپ  هچنغ 

هراپ هراپ  قلح  اب 

(2  ) يدرک هدنخ  وت  نم  رب 

ار ردپ  تا  هدنخ  اب 

يدرک هدنز  یتشک و 

(2  ) نم رغصا  یلع  نم -  رپرپ  هچنغ 

نابغاب ياه  هیرگ 

ار منابل  ِلعل  نیا  رخآ  اباب  ردقنیا  سوبن 

ار منابز  ینازوسب  تنازوس  ياهبل  اب  هک 

منیب یم  هریت  ار  تتروص  هم  يا  فعض  طرف  ز 
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ار مناوتان  ِناج  مسج و  تهاگن  اب  هد  ناوت 

یتشگ یم  رود  نم  زا  هظحل  کی  ردپ  يا  دش  یم  هچ 

ار مناهد  رود  ندنادرگ  نابز  ات  ینیبن 

اّما ار  هچنغ  نیا  ینک  یم  يرایبآ  تکشا  ز 

ار منابغاب  ياه  هیرگ  منیبب  مهاوخ  یمن 

مموقلح ناکیپ ز  شکم  میوگ  یم  هتسب  رس  نخس 

ار مناوختسا  زغم  هدنازوس  هلمرح  ریت  هک 

ص:207
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مدرک رپس  ار  میولگ  دیآ  یم  ریت  مدید  وچ 

ار منایب  حرش  دهد  یم  دوخ  وا  ریت ، زا  سرپب 

دزیر تا  هناش  رب  ناهد  زا  منوخ  دنخبل  ره  هب 

ار مناشن  نهاریپ  هب  ینیب  تَفَک  زا  متفر  وچ 

يدرک متکاس  هبعش  هس  ریت  يا  منونمم  وت  ز 

ار مناغف  ردام  اه  همیخ  رد  دونشن  رگید  هک 

* * *

هراپهام

تسا هراپهام  ادهش  فص  رد  هک  رغصا 

تسا هراچ  درد  ره  هب  رشح  زور  هب  شنوخ 

فک هب  شا  هقادنق  هتشر  ریگب  مکُحم 

تسا هراوخریش  هچ  رگا  تسا  جئاوحلا  باب 

رظتنم ردام 

مرسپ همیخ  هدرک  رفس  يا 

مرظتنم نم  هک  درگرب  زاب 

هدش هراپ  وت  رجنح  مرغصا 

هدش هراوآ  سکیب و  تردام 

دَُوب شیب  زا  رتشیب  نم  غاد 

دَُوب شیر  وت  ِرجنح  ِگر  هک 

مریش یب  ِلُگ  وت  زا  ملجخ 
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مریم یم  نم  هک  دنگوس  وت  یب 

هلمرح هبعش  هس  ریت 

يزوسب مغ  زا  هلمرح  یهلا 

يزودن یلفط  رجنح  رگید  هک 
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هراظن مدرک  یم  شیوخ  مشچ  هب 

هراپ هراپ  دش  مرغصا  يولگ 

میایب نم  ات  دحل  تشخ  نیچم 

میامن رغصا  خر  ِياشامت 

يراز هآ و  اب  تفرگ  ار  وا  دیود 

يرادن ردام  رگم  رغصا  يا  هک 

* * *

یهام لثم 

نزن اپ  تسد و  همه  نیا  ملغب ، وت  نوج  اباب 

نزن اه  یهام  لثم  مه ، رب  اتابل  يروجنیا 

دایب اج  تلاح  هّرذ  ِهی  منک ، كاپ  انوخ  راِذب 

دایب ارهز  مردام  ات  رایب ، تقاط  یمک  یکی 

يرادن هصغ  مغ و  چیه  يرب ، ردام  اب  یتقو 

يراذَن شَنیس  هب  ار  رس  هک ، هشاب  تدای  اما 

بآ یطحق 

تسا بآ  یطحق  ابع  لآ  همیخ  رد 

تسا بات  زوس و  رد  يا  ههام  شش  كدوک  کی 

تسا باهتلا  رد  شطع  زا  هراوخریش  نآ 

تسا بابر  ناماد  هب  هداتفا  شوه  یب 

تسا بآ  رهب  زا  یشهاوخ  شهاگن  ره  رد 
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تسا باوج  یب  وا  ِکچوک  هاگن  اّما 
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نادیهش هدیرب  ياهرس 

نآ سپس  دندرک ، ادج  البرک  يادهش  همه  ندب  زا  رس  داد : روتسد  دعس  رمع 

.دنریگب هزیاج  دنیوج و  بّرقت  دنربب و  دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  ات  دومن  میسقت  فلتخم  فیاوط  نیب  ار  اهرس 

.دوب رس  عومجم 78  رد 

.درپس ثعشا  نب  سیق  یتسرپرس  هب  هدنِک  هلیبق  هب  ار  رس   13

.درپس رمش  یتسرپرس  هب  نزاوه  هلیبق  هب  ار  رس   12

.درپس دسا  ینب  هفیاط  هب  ار  رس  .درپس 16  میمت  هلیبق  هب  ار  رس   17

(1) .دومن میسقت  رگید  فئاوط  نیب  ار  هیقب  و  دوش ) یم  رس  اعمج 65  هک   ) درپس جِحْذَم  هفیاط  هب  ار  رس   7

ریاس هب  دسا و  ینب  هب  ار  رس  میمت و 9  هفیاط  هب  ار  رس  و 19  درپس ، نزاوه  هب  ار  رس   20 هدمآ : بوشآرهش  نبا  بقانم  باتک  رد  یلو 
(2) .تسا هدومن  رکذ  رس  داتفه  ار  اهرس  عومجم  و  تسا ، هدومنن  رکذ  ار  ْجِحْذَم  هلیبق  لئابق ، نایم  رد  و  داد ، رس  فئاوط 9 

بسا ندرگ  رب  مالسلا  هیلع  لضفلا  ابا  ترضح  رهطم  رس  نتخیوآ 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یعشاجم  غبصا  نب  مساق  زا  صاوخلا » هرکذت   » رد يزوج ، نبا  طبس  ّتنس ، لها  روهشم  دنمـشناد 
هب هک  ار  يدرمناوج  رس  دوب و  راوس  یبسا  يور  وکین  تیاغب  يدرم  هنایم  نآ  رد  دندروآ ، هفوک  هب  ار  ادهش  سوؤر  هک  تقو  نآ  رد 

شکرابم ههبج  رب  دوجس  رثا  تسنام و  یمه  هدراهچ  هام 

ص:210

ص62. ج45 ، راحب ، ص81 ؛ فوهل ، زا  لقنب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 1
ص112. ج4 ، بقانم ، زا  لقنب  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دّمحم ، يدراهتشا ، يدّمحم  - . 2
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، مدیـسرپب رـس  راوس و  نآ  مان  نم  .دیـسر  یم  بسا  يوناز  هب  كراـبم  رـس  دـمآ ، یمه  هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  رب  دوب ، ادـیوه 
یلع نب  سابع  ِرس  نیا ، تفگ :

.متسه يدسا  لهاک  نب  هلمرح  نم  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 

.تسا هدش  دودـنا  ریق  ییوگ  هک  دوب  هدـش  هایـس  نانچ  شیور  متفای ، رظنم  حـیبق  تخـس  ار  وا  متفر ؛ شندـید  هب  زاب  دـعب  زور  دـنچ 
هدش حیبق  تشز و  يا و  هداتفا  عضو  نینچ  هب  ارچ  الاح  یتشاد ، ار  تروص  ییابیز  هرَشب و  يافص  نآ  مدید  ار  وت  هک  زور  نآ  متفگ :

ارم نابیرگ  ناوزاب و  دنیایب  رفن  ود  مباوخب ، نوچ  بش  ره  متـشادرب ، ار  رـس  نآ  هک  زور  نآ  زا  تفگ : درک و  هیرگ  نوعلم  نآ  يا !؟
نیدب دننکن ! اهر  ارم  بش  کی  و  دنونش ، یم  ارم  ناغفا  هلان و  هلیبق  همه  هکنانچ  مزوس ، یمه  نادادماب  ات  دنزادنا  شتآ  هب  دنریگب و 

(1) .تسویپ دبا  باذع  هب  ات  دوب  تلاح 

: دیوگ هتابن  نب  غبصا  نب  مساق  هک  ینیادم  نسحلاوبا  زا  ملاوع »  » و راحب »  » و نیّیبلاّطلا » لتاقم   » باتک رد 

هب سپ  متخانش ، یم  دیفـس  تروص و  شوخ  لیمج و  ار  وا  نآ  زا  شیپ  دوب و  هدش  هایـس  وا  تروص  هک  مدید  ار  مراد  ینب  زا  يدرم 
مالسلا هیلع  نیسح  اب  هک  یناسک  زا  ار  یناوج  درم  نم  هک  تسا  نآ  یهایس  نیا  ببس  تفگ : .مسانـشن  ارت  دوب  کیدزن  هک  متفگ  وا 

دریگ و یم  ارم  نابیرگ  دیآ و  یم  هکنآ  زج  مباوخ  یمن  یبش  چیه  تقو  نآ  زا  .دوب  وا  یناشیپ  رد  دوجـس  رثا  هک  متـشک  دوب  هدـمآ 
و دونـش ، یم  ارم  دایرف  هکنآ  رگم  نم  هلیبق  زا  یـسک  دنام  یمن  یقاب  سپ  مشک ، یم  هّجـض  حبـص  ات  دزادنا و  یم  مّنهج  رد  درب  یم 

یم ناـگیاسمه  درک و  یم  گـس  يادـص  هک  تسا  لـقن  رگید  تیاور  رد  .دوـب  مالـسلا  هـیلع  ساـّبع  ترـضح  لوـتقم ، درف  تـفگ 
.دندینش

رس نیعل ، دایز  نبا  رکشل  زا  یصخش  هک  هدرک  تیاور  دوخ  خیرات  رد  یماصع 

هایـس ریق  نوچمه  ار  وا  تروـص  زور  دـنچ  زا  دـعب  تخیوآ ، دوـخ  بسا  ندرگ  رب  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  ساـبع  ترـضح  رّهطم 
(2) .دنزادنا یم  شتآ  رد  دنرب و  یم  ارم  رفن  ود  تفگ : دندرک ، لاؤس  وا  زا  ار  نآ  ببس  نوچ  .دوب  دیفس  نآ  زا  لبق  هکنآ  اب  دندید ،

اه هزین  يور  رب  ادهش  ياهرس  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

هچ نارای  نیا  مینیبب  الاح  .ما  هدیدن  دوخ  نارای  زا  رتهب  یباحصا  دومرف : دوخ  نارای  فصو  رد  اروشاع  بش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
کی لدکی و  تداعس  تاماقم  مامت  رد  باحـصا  نیا  دنا ، هدش  عقاو  البرک  مولظم  هّجوت  تبحم و  دروم  روطنیا  هک  دنتـشاد  یتافص 

تعامج هب  اروشاع  رهظ  رد  ناشزامن  .دوب  تعامج  هب  اهنآ  هلمح  .دوب  تعامج  هب  ناشیا  ياروشاع  بش  یلاحشوخ  .دنا  هدوب  تهج 
ياهراک رئاس  دوب ، تعامج  هب  اهنآ  یگنسرگ  یگنـشت و  دوب ، تعامج  هب  اروشاع  رهظ  رد  ناشزامن  دوب ، تعامج  هب  ناشفوخ  دوب ،

هب رگیدمه  اب  تفر ، هزین  رـس  رب  مه  اب  ناشـسدقم  ياهرـس  دش ، ادج  ندب  زا  رگیدـمه  اب  ناشاهرـس  دوب ، تعامج  هب  مه  ناشرگید 
اب تعامج  هب  مه  اهنآ  دنتـشاد  یلاح  هچ  هّللادـبع  ابا  تیب  لها  مینیبب  الاح  دـنتفر  البرک  زا  ارـسا  هارمه  رگیدـمه  اب  دـندمآ و  ـالبرک 
هار اهنابایب  رد  تعامج  هب  زور  بش و  دـندش ، دراو  نوعلم  دایز  نبا  سلجم  هب  تعامج  هب  دـنتفر ، یم  هار  اهنابایب  رد  هدـیرب  ياهرس 

تمرح کته  تعامجب  دندش ، دراو  رفاک  دیزی  موش  سلجم  رد  تعامج  هب  دندیسر ، ماش  هب  ات  دنتفر  یم 
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ص446؛ راّخز ، ماقمق  زا  لقنب  ص238 ؛ مالـسلا ، هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  یلع ، یلاخلخ ، ینابر  - . 1
ص159. صاوخلا ، هرکذت  زا  لقنب 

، هیـسابعلا صئاصخ  زا  لقنب  ص23 ؛ مالـسلا ، هیلع  ساـّبعلا  لـضفلاوبا  مشاـه  ینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  یلع ، یلاـخلخ ، یناـبر  - . 2
ص235.
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هیلع هّللادبع  ابا  سدـقم  نادـند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  دـیزی  هک  دـندید  یم  هک  عقوم  نآ  دنتـشاد  مه  رگید  یتعامج  اّما  دـندش ،
(1) .دناوخ یم  رعش  دنز و  یممالسلا 

ادهش ياهرس  ندیرب  تبیصم  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح  هضور 

هراشا

غارـس دـندش  هاگلتق  دراو  هدیـشک  ياهرجنخ  اب  همه  هفوک  هاپـس  زا  رفن  دـص  دودـح  هک  دوب  مهدزاـی  زور  حبـص  اـی  اروشاـع  رـصع 
فورعم برحلاراد  همیخ  هب  دوب و  هداد  اج  همیخ  ود  یکی  رد  ار  همه  ءادهـشلادیس  هک  ار  ییادهـش  دـنتفر ، ادهـش  رهطم  ياهدـسج 

ادهش داسجا  زا  ییوکس  لثم  هاگلتق  ٍضَْعب » یلَع  مُهَضعب  یْلتَقلا  ُعَضَی  َناک   » دوب هدیناباوخ  رگید  یضعب  يور  ار  اهنآ  زا  یـضعب  .دوب 
دنا هدمآ  هدع  نیا  الاح  دنـشاب  اج  کی  همه  دنوشن ، ناروتـس  ّمُس  لامیاپ  هک  درک  عمج  اج  کی  ار  اهدسج  ترـضح  دوب ، هدش  دنلب 
یم هاگ  همیخ  هب  ار  حورجم  نوخ و  قرغ  ياه  هزانج  کی  کی  هنـشت  بل  نآ  اب  ترـضح  دـنهدب  ردـه  هب  ار  ترـضح  ياهتمحز  ات 

تعامج نیا  یتقو  میوگب ، ار  رت  نیگنـس  تبیـصم  الاح  دوشن ، ادج  ناشکرابم  ياهرـس  دـتفین ، نمـشد  تسد  هب  اه  هزانج  هک  دروآ 
دنتسش و هدرب  تارف  رانک  هب  ار  اهرس  سپس  دندرک ، ادج  نت  زا  ار  ادهش  همه  رـس  دندش  ادهـش  همیخ  دراو  تسد  رد  دراک  اب  نوعلم 

(2) .دندومن هزین  رس  رب  ار  همه 

هزین رب  ياهرس 

دش هزین  رب  هک  اهرس  نابرقب 

دش هدروآ  تاغوس  ماش  يوس 

ص:213

ص96. يرتشوش ، رفعج  خیش  جاح  تانایب  زا  هدیزگ  یلعمالغ ، ییاجر ، - . 1
ص147. يرتشوش ، رفعج  خیش  جاح  تانایب  زا  هدیزگ  یلعمالغ ، ییاجر ، - . 2
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زیزع ياه  هنوگ  نآ  نابرقب 

دش هتشغآ  تخس  نوخ  كاخ و  اب  هک 

تشد هب  نایرع  ياهنَت  نابرقب 

دش هتشر  رس  بوخ  ازع  رهب  هک 

لانب دّمحم  لآ  ماتیا  هب 

دش هدنکارپ  اهنآ  زا  نآرق  هک 

يده تالو  تناید  نارس 

(1) اجب اهنآ  زا  جح  ینابرق و  هک 

البرک يادهش  ياهرس  نفدم 

هیلع نیـسح  ماما  رـس  اذل  دزاس و  قحلم  اهندب  هب  ار  اهرـس  ات  تفرگ  ار  دیزی  تقفاوم  يدنچ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
(2) .دومرف قحلم  ناشرهطم  داسجا  هب  هدرب و  البرک  هب  ار  ءادهش  ریاس  مالسلا و 

.دندرپس كاخ  هب  ریغصلا » باب   » رد ار  ءادهش  زا  رس  دنچ  لاح  نیع  رد 

يا هطّوحم  ياراد  دـشاب  یم  هچوک  پچ  تمـس  ریغـصلا و  باب  ناتـسربق  یلـصا  رد  زا  رتالاب  رتم  هاجنپ  دودـح  هک  ناکم  نیا  زورما 
.دنا هدش  نفد  کقاطا  نیا  رد  سدقم  ياهرس  هدوب و  یکقاطا  ای  هرجح  نآ  طسو  رد  هک  تسا  گرزب 

يادهـش زا  نت  هدزناش  یماسا  هرجح ، نیا  يالاب  رب  هک  دنچ  ره  .تسا  هدش  هتخاس  هرقن  زا  یحیرـض  نانآ  نفدـم  رب  ریخا  ياهلاس  رد 
هدرپس كاخب  ناکم  نیا  رد  البرک  يادهش  زا  نت  هس  رس  اهنت  يوق  لامتحا  هب  نکیل  هدش  هتشون  البرک 

ص:214

ص541. یمق ، سابع  خیش  مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ،؟ هچ  البرک  رد  رقاب ، دمحم  يا ، هرمک  - . 1

ص124. ج45 ، راحب ، یسلجم ، زا  لقنب  هیروس ؛ یتحایس  یترایز و  نکاما  خیرات و  رغصا ، نادئاق ، - . 2
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  سدقم  رس  مالسلا 2 - هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  رس  زا 1 - دنترابع  اهرس  نیا  .دنا  هدش 
.مالسلا هیلع  رهاظم  نب  بیبح  سدقم  رس  - 3

ماقم نیا  يدورو  رد  يالاب  رب  يا  هبیتک  يرجه  لاس 1321  رد  نیمالا  نسحم 

نیا يور  رب  یحیرـض  هک  اهدـعب  رهاظم » نب  بیبح  مالـسلا و  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلَعَو  ساّبع  ُسأر  اذـه   » دوب هدـید  ترابع  نیا  اـب 
البرک يادهش  ياهرس  رتشیب  دنراد  ناعذا  هعیـش  یخیرات  عبانم  هکنیا  هب  هجوت  اب   (1) .دیدرگ رکذ  نت  هدزناش  مان  دش  هتـشاذگ  لحم 

.باوصلاب ملعا  هّللاو  .دشاب  هدش  هدرپس  كاخب  رس  هس  زا  شیب  ناکم  نیا  رد  دسر  یمن  رظنب  دش  قحلم  نانآ  ياهندب  هب 

: زا دنترابع  هدش  تبث  ناکم  نیا  دبنگ  فقس  رب  هک  ییاهرس  مان 

دمحم یحایر 8 - رح  یلع 7 - نب  رمع  یلع 6 - نب  هّللادبع  نسحلا 5 -  نب  مساق  رهاظم 4 - نب  بیبح  ربکا 3 - یلع  سابع 2 - - 1
نب دمحم  لیقع 14 - نب  رفعج  یلع 13 - نب  رفعج  یلع 12 - نب  نامثع  رکب 11 - یبا  نـب  یلع  نوع 10 - نب  هّللادبع  یلع 9 - نب 

(2) .هّللادبع نب  نیسح  لیقع 16 - نب  هّللادبع  ملسم 15 -

ص:215

ص627. ج1 ، نیمالا ، نسحم  هعیشلا ، نایعا  زا  لقنب  نامه ؛ - . 1
ص140. هیروس ، یتحایس  یترایز و  نکاما  خیرات و  رغصا ، نادئاق ، - . 2
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دیفس هحفص 

ص:216
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هاگن کیرد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم  مهن : لصف 

هراشا

ص:217

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


دیفس هحفص 

ص:218

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


البرک * 

.مالسلا هیلع  ترضح  یناشیپ  نتسکش  - 

.مالسلا هیلع  ترضح  هناچ  هب  يریت  ندز  - 

.مالسلا هیلع  ترضح  بل  هب  يریت  ندز  - 

.رجنخ هبرض  هدزاود  اب  افق  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  رس  ندیرب  - 

هفوک * 

.یلوخ رونت  رد  نتشاذگ  - 

.یلوخ هناخ  رد  نیلافس  فرظ  ریز  نتشاذگ  - 

.یتخرد رب  ندرک  نازیوآ  - 

.نافاّرص رازاب  رد  ندرک  نازیوآ  - 

.كرابم نامشچ  اهنادند و  رب  هّللادیبع  ندز  بوچ  - 

ماش * 

.الط تشط  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  رس  ندادرارق  - 

.مالسلا هیلع  ترضح  نیشیپ  ياهنادند  رب  دیزی  نارزیخ  بوچ  - 

.مالسلا هیلع  ماما  رس  رانک  دیزی  ِيزاب  جنرطش  - 

ص:219
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.الط تشط  رد  كرابم  رس  رانک  بارش  نتخیر  - 

.مالسلا هیلع  ترضح  كرابم  رس  رب  نوعلم  دیزی  نتشاذگ  اپ  - 

.دیزی سلجم  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  كرابم  نامشچ  نتخیر  کشا  - 

.قشمد دجسم  ِرد  رب  كرابم  رس  ندرک  بصن  - 

.دیزی هناخ  ِرد  رب  مالسلا  هیلع  ترضح  رس  نتخیوآ  - 

.مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  تداهش  ماش و  هبارخ  هب  ار  كرابم  رس  ندرب  - 

.ار مالسلا  مهیلع  تیبلها  ياهتبیصم  مامت  كرابم  رس  ندید  - 

هار نیب  لزانم  * 

.مالسلا هیلع  ترضح  رس  ندادرارق  هزین  يالاب  - 

.كرابم رس  اب  حیرفت  يزاب و  - 

.نیمز رب  ین  يالاب  زا  كرابم  رس  نداتفا  - 

.ناروتس ِّمُس  ریز  اهرس  رگید  كرابم و  رس  - 

ص:220
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عبانم تسرهف 

.یلاعت هّللا  باتک  میرک ، نآرق  . 1

هیلع نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  مق : ج1 ، مالـسلا ؛ هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  یلع ؛ یلاـخلخ ، یناـبر  . 2
.مالسلا

زییاپ 1369. ناهرب ، چ1 ، يرتشوش ؛ رفعج  خیش  جاح  تانایب  زا  هدیزگ  یلعمالغ ؛ ییاجر ، . 3

.ق 1402ه . - هداز ، دامع  هینیسح  تاراشتنا  ام ؛ نامز  ات  مدآ  نامز  زا  ینیسح  يرادازع  هچخیرات  یناتسرهش ؛ . 4

دادرخ 1363. چ3 ، لحم ؛ رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نتفگ  نخس  یلع ؛ یفسلف ، . 5

ناتسبات 1380. رعشم ، تاراشتنا  چ3 ، هیروس ؛ یتحایس  یترایز و  نکاما  خیرات و  رغصا ؛ نادئاق ، . 6

بحاص ترضح  دجسم  تاراشتنا  چ3 ، یمق ؛ سابع  خیـش  مومهملا  سفن  همجرت  تشذگ ؟ هچ  البرک  رد  رقاب ؛ دمحم  يا ، هرمک  . 7
«. جع  » نامزلا

زییاپ 1379. رصان ، تاراشتنا  مق : چ14 ، ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  همانگوس  دمحم ؛ يدراهتشا ، يدّمحم  . 8

.مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  مَّرَقُم : . 9

.فنخم وبا  همجرت  فطلا  هعقو  دمحم ؛ یلع  دیس  يوسوم ، . 10

ص:221

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


« راعشا بتک  »

.روهشم تاراشتنا  مق : موس ، مود و  لوا و  دلج  يدمحا ؛ نیچلگ  یجروگ ؛ هّللا  حیبذ  يدمحا ، . 1

دادرم 1347. قهیب ، پاچ  راوزبس : نینوخ ؛ ياهلگ  هّللادبع ؛ دیس  یقارشا ، . 2

چ2. زییاپ 1376 ، یلگ ، تاراشتنا  تماص ؛ ناوید  يدرجورب ، . 3

.1364 هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  زار ؛ هاگتولخ  بیبح ، نایچیاچ ، . 4

.1381 چ2 ، روهشم ، تاراشتنا  کشا ؛ تارف  ایلوا ، ینابعش ، . 5

.یناهارف تاراشتنا  نارهت : بئاصم ؛ زا  یبختنم  سمش ، یناهارف ، . 6

چ3. رکفلا ، راد  تاراشتنا  عومدلا ؛ جاهنم  یلع ، خیش  یناگیاپلگ ، ینرق  . 7

چ1. ، 1377 اروشاع ؛ همانگوس  یلعفسوی ، یفسوی ، . 8

ص:222
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هللا همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  موُمْهَمْلا » ُسَفَن   » باتک كرادم 

.یسربط بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  جاجتحا ، . 1

.ق ف413ه . - دیفم ، نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هّللادبع  وبا  داشرا ، . 2

.دادغب ق ، - . ف310ه يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربط ، خیرات  . 3

.لصوم ق ، - . ف630ه يرزج ، ریما  نبا  مرکلا  یبا  نب  یلع  لماک ، خیرات  . 4

.قشمد ف654 ، يزوج ، نب  طبس  لضاف  همالا : صاوخ  هرکذت  . 5

.يرئاح يوسوم  بلاط ، یبا  نب  دّمحم  سلاجملا ، هیلست  . 6

ف903. هاش ، دنواخ  نب  دمحم  افصلا ، هضور  . 7

.يروباشین یلع  نب  نسح  نب  دمحم  نیظعاولا ، هضور  . 8

.نسح نیدلا  دامع  هفیقس ، رد  ییاهب  لماک  . 9

.ق - . فیلات 687ه یلبرا ، یسیع  نب  یلع  همغلا ، فشک  . 10

.یّلح دمحم  نب  رفعج  نازحالا ، ریثم  . 11

.يدوعسم نیسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  رهوجلا ، نداعم  بَهَّذلا و  جورم  . 12

.ق - . ف356ه یناهفصا ، جرفلا  وبا  نیسح  نب  یلع  نییبلاطلا ، لتاقم  . 13

.ق - . ف664ه سوواط ، نب  مساقلاوبا  نیدلا  یضر  دّیس  فوهلم ، . 14

ف588. بوشآرهش ، نب  یلع  نب  دمحم  بقانم ، . 15

ص:223

ماما ترضح  رهطم  رس  ياه  تبیصم  اه و  هضور  مالسلا : هیلع  نیسحلا  سار  بئاصم 
مالسلا هیلع  نیسح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 282ناهفصا   هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک یفرعم 

( تداهش اروشاع و  ییابفلا  گنهرف   ) همانتداهش

یفاک موحرم  ياه  هضور 

یفسلف لتقم 

میحرت سلاجم 

یثارم سلاجم و 

(ع) موصعم همانگوس 14 

یحادم شور  لوصا و 

یناوخ هبطخ 

(س) بنیز ترضح  بئاصم 

(ص) دمحم لآ  همانگوس 

اه نامسآ  نیمز و  بوبحم  (ع ) نیسح ماما 

ص:224
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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